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4. ไมประเมินซ้ําซอนกับการประเมินของ สมศ. ประกันคุณภาพภายใน และหนวยงานภายนอกอื่น 

แตจะใชผลการประเมินดังกลาว และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาดวย 

กรอบการประเมิน 

1. ชวงเวลาการประเมิน ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แลวรายงาน          

ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 6 สวนคือ 

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

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดวยการศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ   

ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 จํานวนรวม 34 ตัวชี้วัด 

จําแนกเปน KR จํานวน 12 ตัวชี้วัด และ KPI จํานวน 22 ตัวชี้วัด 

  สวนที่  1.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564       

โดยศึกษาจากผลการใชจายงบประมาณเทียบกับเปาหมาย และศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 สวนที ่ 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี แบงเปน 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม คือ บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอนและผูบริหาร บุคลากร

สายสนับสนุน โดยจําแนกเปน 3 ระดับ คือ 

   ก. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/

สถาบัน 

  ข. ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธานโปรแกรม

วิชาสาขา หัวหนางาน 

   ค. ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ

กับมหาวิทยาลัย 4 กลุม คือ 

ก. อธิการบด ี

ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูแทนผูบริหารและผูแทนอาจารยใน         

สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนขาราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/ พนักงาน

มหาวิทยาลัย/ ลูกจางมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผูนํา ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 

ง. บุคคลภายนอก ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน

ผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงาน

ภายนอกที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูแทนองคกรทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา 

สวนที่ 1.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จากรายงานของหนวยงานหรือบุคคล

ที่รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ  

 สวนที่ 1.5 การประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา... ศึกษาการ

ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยจากรายงานของหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และเลือก

สํารวจสถานที่จริง 1 ชุมชน / พื้นที่ และ 1 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยเปนผูเลือกพื้นที่ / ชุมชน / โรงเรียน ที่เปน

กรณีศึกษา 

สวนที ่ 1 .6   การประเมิ นผลการดํ าเนิ น งานการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา            

ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจากรายงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ การใหสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งศึกษาผลของการพัฒนาตามแผนดังกลาว 
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ตอนที่  2 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะ แบงออกเปน 5 สวน คือ 

 สวนที ่ 2.1    ประเมินผลการดํ าเนินงานของคณะตามแผนปฏิบั ติ ราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยการ 

(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ            

ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4  และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

คณะ จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

คณะครุศาสตร 19 จําแนกเปน KR จํานวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

12 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร 

และสังคมศาสตร 

25 จําแนกเปน KR จํานวน 9 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

16 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร  

และเทคโนโลยี 

25 จําแนกเปน KR จํานวน 9 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

16 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะวิทยาการจัดการ 20 จําแนกเปน KR จํานวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

13 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะพยาบาลศาสตร 20 จําแนกเปน KR จํานวน 8 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

12 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

  

 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร  ในสวนที่คณะไดรับ

มอบหมาย 

สวนที ่ 2.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

การจัดการศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะไดรับจัดสรร 
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สวนที่  2.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี แบงเปน 

(1) การประเมินคุณ ภาพการบริห ารงานของคณ บดี  โดยใช แบบประเมิ น 

(แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม คือ บุคลากรในคณะ ไดแก 

 ก.  บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน ผูบริหาร 

 ข. บุคลากรสายสนับสนุน 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการ  สัมภาษณบุคคลที่

เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

  ก. คณบดี 

ข. บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทน

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ค. ผูนํานักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยแบบประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนักศึกษา โดยนําคะแนนเฉลี่ยโดยรวม จากแบบประเมินของแตละคณะ ที่สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนดําเนินการอยูเปนปกติอยูแลวมาใช 

 สวนที ่ 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษา

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ จากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่

รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ   

 สวนที ่ 2.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ที่ ใหไวในงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยศึกษา

แผนปฏิบัติการและผลการปฏิบัติงานของคณะ 
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 ตอนที่  3   ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน แบงออกเปน 5 สวน คือ 

   สวนที ่ 3.1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน ตามแผนยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยการ 

(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานัก และสถาบันดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1- 4  และตัวชี้วัด                    

เพิ่มเติม ดังนี ้

 

สํานัก/สถาบัน จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

19 จําแนกเปน KR จํานวน 7 ตัวชี้ วัด, KPI จํานวน     

12 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 จําแนกเปน KR จํานวน 2 ตัวชี้ วัด, KPI จํานวน      

3 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

6 จําแนกเปน KR จํานวน 4 ตัวชี้ วัด, KPI จํานวน      

2 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํานักคอมพิวเตอร 10 จําแนกเปน KR จํานวน 3 ตัวชี้ วัด, KPI จํานวน      

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 จําแนกเปน KR จํานวน 7 ตัวชี้ วัด, KPI จํานวน      

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สถาบันภาษา 11 จําแนกเปน KR จํานวน 4 ตัวชี้ วัด, KPI จํานวน       

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

(2) ศึกษาโครงการ/ กิจกรรมที่รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร ในสวนที่สํานัก

และสถาบันไดรับมอบหมาย 

สวนที ่  3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

การจัดการศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามที่สํานัก และสถาบัน 

ไดรับจัดสรร 
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สวนที ่ 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู อํ านวยการสํ านั ก          

และสถาบัน แบงเปน  

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดย

การใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม คือ 

 ก. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ข. บุคลากรผูบฏิบัติงานในสํานัก/สถาบันนั้น 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดย

การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

 ก. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

 ข. บุคลากรในสํานัก/ สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสํานัก/ สถาบัน 

ตัวแทนผูบริหารในสํานัก/ สถาบัน ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน

สํานัก/ สถาบัน  

 ค. ตัวแทนผูใชบริการของสํานัก/ สถาบัน (ขึ้นอยูกับขอบขายการใหบริการ

ของสํานัก/สถาบัน ซึ่งอาจเปนอาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดยการ

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ บุคคลที่เก่ียวของ 4 กลุม คือ 

  ก. อาจารย 

  ข. เจาหนาที่ 

  ค. นักศึกษา / บัณฑิตศึกษา 

  ง. บุคคลภายนอก 

  โดยนําคะแนนเฉลี่ยโดยรวม จากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ของแตละสํานักและสถาบัน ที่กองนโยบายและแผนดําเนินการอยูเปนปกติอยูแลวมาใช 

สวนที ่3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษา

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักและสถาบัน จากรายงานของหนวยงาน

หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ  

สวนที ่3.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาสํานัก และสถาบัน ตามความเห็น  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษาแผนปฏิบัติการและผลการ

ปฏิบัติงานของสํานัก และสถาบัน ดังกลาว 
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ปฏิทินการปฏิบัตงิานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั                                                                                 

คณะ สํานัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                                                  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                              
 

 

 

 

  

กิจกรรม 
มี.ค. 

2564 

เม.ย. 

2564 

พ.ค. 

2564 

มิ.ย. 

2564 

ก.ค. 

2564 

ส.ค. 

2564 

ก.ย. 

2564 

ต.ค. 

2564 

พ.ย.

2564 

ธ.ค. 

2564 

ม.ค. 

2565 

ก.พ. 

2565 

1. กําหนดแนวคิด กรอบการประเมินและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน             

2. พัฒนาเครื่องมือการประเมิน             

3. จัดทําคูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ             
4. นําเสนอคูมือการติดตาม ตรวจสอบฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบและแจงผูเกี่ยวของทราบ 
                                                                                                                                        

5. วางแผนดําเนินการเก็บขอมลู             

6. เก็บขอมูลการประเมิน             

7. สรุปผลขอมลูการประเมิน             

8. เขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ             

9. จัดทํารูปเลมรายงานการติดตามฯ             
10. นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ               

ตอสภามหาวิทยาลัย 
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมเปาหมาย                                                                                       

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล                                    

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย                                                      

คณะ สํานัก และสถาบัน 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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ตอนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สวนที่  1.1  ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 จํานวนรวม 34 ตัวชี้วัด จําแนกเปน KR 

จํานวน 12 ตัวชี้วัด และ KPI จํานวน 22 ตัวชี้วัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  ใชผลการประเมินของหนวยงานที่รับผิดชอบประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร                

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแลว                            

โดยคัดเฉพาะเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาประเมิน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมขอมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหลงขอมูล      

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนผลการประเมินตามคูมือการ

ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  แลวนําเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ สํารวจโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่สอดคลอง/ รองรับ                           

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแตละตัวชี้วัด             

โดยนําเสนอผลการประเมินสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย ปญหาอุปสรรค (ถามี) ตัวชี้วัด     

ที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย และนําเสนอจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวเปนคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

3. คํานวณงบประมาณที่ใชจายไปในแตละประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/ กิจกรรม           

ทีร่องรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงผลเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหเนื้อหา     
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

2564 

หนวย

นับ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปน

เจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

90 รอยละ รองอธิการบดี 

กํากับดูแลดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR 1.2 ผลการประเมิน

บัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต 

4 คะแนน รองอธิการบดี 

กํากับดูแลดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากร

ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม 

จากหลักสูตร non-degree 

200 คน รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานยุทธศาสตร

และงบประมาณ/ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สถาบันภาษา/ คณะ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.1 หลักสูตรใหมใน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่

รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

ของประเทศ 

2 หลักสูตร รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว. 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

2564 

หนวย

นับ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

KPI 1.2 หลักสูตรปรับปรุงใน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่

รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

ของประเทศ 

17 หลักสูตร รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./ คณะ 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนบูรณาการกับ

การทํางาน (WIL) 

50 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./ คณะ 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอความพรอมของ

หองเรียน หองปฏิบัติการ 

และอุปกรณการเรียนการ

สอนที่พรอมใช รองรับการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ปฏิบัติ  

4 คะแนน รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานบริหาร/ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./สํานักวิทย

บริการฯ/สํานักงาน

อธิการบดี/สํานัก

คอมพิวเตอร/สถาบัน

ภาษา/ คณะ 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการ

สอบ Exit Exam ตาม

มาตรฐานสาขาวิชา 

50 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./ คณะ 

KPI 1.6  อาจารยที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

20 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./ คณะ 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงาน

ของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

50 รางวัล รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานพัฒนา

นักศึกษา/ รอง

อธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สสว./สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ UBI/ คณะ 
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ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

2564 

หนวย

นับ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร และผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

50 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สสว./ คณะ 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน 20 รายวิชา รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สสว./ คณะ 

KPI 1.10  รายวิชาในหมวด

วิชาการศึกษาทั่วไปไดรับการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนรู  

50 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./ คณะ 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นป

สุดทายสอบผานมาตรฐาน 

CEFR/ TOEIC/ TOEFL 

15 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

สถาบันภาษา/ คณะ 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นป

สุดทายสอบผานมาตรฐาน

ดาน IT 

15 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สํานักคอมพิวเตอร/ 

คณะ 
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ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

2564 

หนวย

นับ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

KPI 1.13 ผูประกอบการราย

ใหม 

5 ราย รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

KPI 1.14 หลักสูตรปริญญา

สะสมหนวยกิต (credit 

bank)  

4 ระดับ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว. 

KPI 1.15 บทเรียนออนไลน

บน Thai MOOC 

4 รายวิชา รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สํานักคอมพิวเตอร/ 

สถาบันภาษา/ คณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University 

Impact Ranking: SDG4 

(quality education) 

ไดรับการจัดอันดับ 

  

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สํานักคอมพิวเตอร/ 

สถาบันวิจัยฯ/  

สถาบันภาษา/ คณะ 

KR 2.2 การสอบบรรจุครู/ครู

ผูชวย  

60 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น

จากฐานเดิม  

2 เพิ่มขึ้น

รอยละ 

รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สถาบันวิจัย/ คณะ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 2.1  นักศึกษาครู

หลักสูตร 4 ป มีสมรรถนะ

ตามสมรรถนะรายชั้นป ระดับ 

2 ขึ้นไป 

80 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิชาการ 

คณะ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

2564 

หนวย

นับ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

KPI 2.2  สถานศึกษาในพื้นที่

ที่ไดรับการยกระดับ   

10 โรงเรียน รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สถาบันวิจัย/ คณะ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.1 THE University 

Impact Ranking: SDG1 (no 

poverty) 

ไดรับการจัดอันดับ   รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สถาบันวิจัย/ คณะ 

KR 3.2 THE University 

Impact Ranking: SDG3 

(good health and well-

being) 

ไดรับการจัดอันดับ   รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สํานักศิลปะฯ/ 

สถาบันวิจัย/ คณะ 

KR 3.3 ชุมชนตนแบบที่มี

ความมั่นคง ทางดาน

เศรษฐกิจ ความเปนอยู 

สุขภาพอนามัย และ

สิ่งแวดลอม 

2 ชุมชน รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สํานักศิลปะฯ/ 

สถาบันวิจัย 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 3.1 ครัวเรือนท่ีไดรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได 

100 ครัวเรือน รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สถาบันวิจัย/ คณะ 
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ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

2564 

หนวย

นับ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

KPI 3.2 ผูสูงอายุในชุมชน

เปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

15 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สถาบันวิจัย/ คณะ 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

4 คะแนน 
รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/สถาบัน 

KR 4.2 ความสุขในการ

ทํางาน 

4 คะแนน 
รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานบริหาร 
คณะ/สํานัก/สถาบัน 

KR 4.3 UI Green Metrics 

World University Ranking 

ไดรับการจัดอันดับ   
รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานบริหาร 
คณะ/สํานัก/สถาบัน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากร

ไดรับการพัฒนาทักษะ 

สมรรถนะ 

20 รอยละ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานบริหาร 

คณะ/สํานัก/สถาบัน 

KPI 4.2 ระบบสารสนเทศ

บริหารจัดการ 

1 ระบบ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานวิจัยและ

นวัตกรรม 

สํานักงานอธิการบดี/ 

สํานักคอมพิวเตอร 

KPI 4.3 ปรับโครงสราง

พื้นฐานและการบริการที่

รวดเร็วรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

4 ระดับ รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานบริหาร 

คณะ/สํานัก/สถาบัน 
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สวนที่   1.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ     

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดําเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหลงงบประมาณประจําป 

(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 

(3) ศึกษาการใชจายงบประมาณ 

(4) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็น                 

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
...................................................................... 

1. แหลงที่มาของงบประมาณ 

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

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

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

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

       ระบุวิธีการดําเนินการขอ 

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

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

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

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

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

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

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

       ระบุแหลงที่มาและวัตถุประสงคการบริจาค 

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

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

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

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

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

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

2. การจัดสรรงบประมาณ 

    2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. การบริหารงบประมาณ 

   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.2 การติดตามเรงรัดและผลการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

 3.3 ปญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        เหตุผลความจําเปนที่ยังไมแลวเสร็จ 

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

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

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

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

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

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

  เหตุผลความจําเปนที่ยังไมไดดําเนินการ 

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

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

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

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

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

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

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

  4.4 การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 โครงการที่ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ  

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

 โครงการที่ดําเนินการแลวไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ 

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

 เหตุผลที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 5.1 การใชจายแตละไตรมาส 

ไตรมาสที ่
เปาหมาย ผลการใชจายจริง 

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

1     

2     

3     

4     
  

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

 5.3  เงินกันงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...................................................................บาท      

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

 5.4  เงินกันงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ................................................................บาท 

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

       เหตุผลความจําเปนของการกันเงิน     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2564 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม)             

จํานวน 20 ขอคําถาม 3 กลุม 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ     

4 กลุม   

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูลในการประเมินแตละเรื่อง ดังนี้ 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

โดยใชแบบประเมิน 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอท่ีพอเหมาะ 

เปนแบบประเมินลักษณะ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบ

ประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี จํานวน 20 ขอคําถาม 

2. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนปลายเปด 

กลุมเปาหมาย 

ก. อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกคน 

ข. บุคลากรและเจาหนาที่ทุกคน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

คณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่คณะกรรมการติดตาม                        

ตรวจสอบฯ กําหนด 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอคําถาม แตละประเด็น    

และรวมทุกประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

 



 

22 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

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

 1. แบบประเมินฉบับนี้มุงประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ผลการประเมินของแตละทาน คณะกรรมการฯ จะเก็บรักษาไวเปนความลับจะวิเคราะหผลการ

ประเมินในภาพรวม จึงขอใหทานตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ทานรับรูทุกขอคําถาม 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

 2. สถานะ  (  ) บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน และผูบริหาร 

    (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 3. ตําแหนงงาน (  ) ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

สํานัก/ สถาบัน 

    (  ) ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/ สถาบัน  

     ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหนางาน     

    (  ) ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

 

 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  (  ) ไมเกิน 5 ป 

  (  ) มากกวา 5 ป - 10 ป 

    (  ) มากกวา 10 ป – 15 ป 

      (  ) มากกวา 15 ป - 20 ป 

    (  ) มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดําเนินงานตามนโยบาย    

และแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร  

และบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความ

ขัดแยง 

     

5. มีความสามารถในการเสริมแรงใหกําลังใจ

ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็น

ดวย ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

     

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงาน

ภายนอก 

     

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวนทั่ว 

และตอเนื่อง 

     

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน      

10. เป นผู มี ความคิดริ เริ่มสรางสรรคอย าง

ตอเนื่อง 

     

11. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับ

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

12. อุทิศตนในการปฏิบั ติ งาน และมีความ

เสียสละเปนที่ประจักษ 

     

13. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัวได

ถูกตองตามกาลเทศะ 

     

14. บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษ 

     

15. ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน      

16. ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม      

17. บริหารงานดวยความโปรงใส      

18. ยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน      

19. บริหารงานอยางตั้งใจตามอํานาจหนาที ่

และมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

     

20. ใชทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดอยางคุมคา      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

3.1 ถาใหบอกขอดีเดนของอธิการบดี ที่ทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

             ขอขอบคุณ 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

       ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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(2) การประเมิ นคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม     

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชการสัมภาษณ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สําคัญอื่น ๆ จึงเพิ่มการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคําถามกวาง ๆ เหมือนกันทุกกลุม 

 

กลุมเปาหมาย 

สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 4 กลุม คือ 

ก. อธิการบดี 

ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูแทนผูบริหารและผูแทนอาจารยในสภามหาวิทยาลัย    

ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจาง

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผูนํา ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 

ง. บุคคลภายนอก ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ         

ในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงานภายนอก           

ที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูแทนองคกรทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เปนผูสัมภาษณทั้ง 4 กลุม โดยใหคณะอนุกรรมการฯ  

ดําเนินการสุมผูรับการสัมภาษณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม             

ตรวจสอบฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ติดตอนัดหมายกับผูรับการสัมภาษณและอํานวยความสะดวกให

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดําเนินการสัมภาษณ โดยในแตละกลุมเปนการสัมภาษณรวมพรอมกันทั้ง

กลุมไมแยกสัมภาษณ เปนรายบุคคล 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหาและหาคารอยละ 

  

 

 

. 
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แนวการสัมภาษณอธิการบดี 
1. อธิการบดีมีการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติภารกิจของ

บุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามพันธกิจของแตละหนวยงานและบรรลุตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางไร ในการดําเนินการดังกลาว มีปญหา อุปสรรคอะไรบาง และมีแนว

ทางแกไขในปงบประมาณตอไปบางหรือไม อยางไร 

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

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

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

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

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

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

 2.  อธิการบดีมีแนวทางในการแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของไทยในขณะนี้ รวมทั้งมี

แนวทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปนี้อยางไร  

2.1 จํานวนนักศึกษาในภาพรวมมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน นักศึกษาออกกลางคันมีจํานวน

คอนขางสูง บัณฑิตที่จบออกไปไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และไมมีพื้นฐานที่จําเปนใน

การประกอบอาชีพอิสระ 

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

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

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

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

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

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

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

 2.2   ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมักขาดอาจารยที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถทํางานได

หลากหลาย ซึ่งเปนเรื่องจําเปนของมหาวิทยาลัยที่ตองพัฒนาใหพรอมสําหรับบริบทที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยมี

แนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและทักษะท่ีหลากหลายมากขึ้นอยางไร 

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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แนวการสัมภาษณกลุมบุคคลผูเกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของอื่น ๆ 

1. ทานพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด (1-5 มาตราสวนประมาณคา) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. มีความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 ลําดับแรก 

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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สวนที่   1.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ศึกษาจากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ถึงรูปแบบองคกรการปฏิบัติงาน วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรค 

 

วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

  2. สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา 

  2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมนิระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
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สวนที่   1 .5   การประเมิ นผลการดํ า เนินการพัฒ นาทองถิ่ นกรณี ศึกษา...         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มีหลักเกณฑการประเมินดังนี ้

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาทองถิ่น ที่ผูรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัยเลือกให 2 พื้นที่ คือ 

 1. ชุมชน / พื้นที่ จํานวน 1 ชุมชน / พื้นที ่

 2. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีโครงการรวมพัฒนาการศึกษา จํานวน 1 แหง 

 

 โดยพิจารณาจากรายงานของผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม นั้นๆ  

 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม และผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 2. วิธีดําเนินงาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 3. ผลการดําเนินงาน 

 4. ปญหา อุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรงดวน  

  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะลงพื้นที่สัมภาษณผูที่เกี่ยวของถึงผลกระทบของโครงการ 

เจตคติของผูมีสวนไดสวนเสีย และรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ จากผูเกี่ยวของ เพื่อสรุปใหคะแนน (10 คะแนน) 

และจัดทําความเห็นของคณะกรรมการฯ ตอไป 
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สวนที่   1 .6  การประเมิ นผลการดํ าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา              

ของมหาวิทยาลั ย ตามความเห็ นของคณ ะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ                   

ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศึกษาแนวปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวาตามความเห็นดังกลาว มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัต ิ

การแกไขพัฒนาอยางไร หนวยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอยางไร และที่

สําคัญคือ เมื่อดําเนินการแกไขพัฒนาแลวไดผลเปนอยางไร  

 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการดําเนินการแกไข       

และพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการแลวกรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

พิจารณา 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานเปนสําคัญ  

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ  

ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการปรับปรุง/  

พัฒนาตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จะดําเนินการ 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

(เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
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หลักเกณฑการแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                                                              

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.............................................................................. 

ตอนที่ 1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ คะแนน 

1.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตวัชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตวัชี้วัด KPI ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 15 

1.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 10 

1.3 คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี  

 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

 (2) การสัมภาษณอธิการบดีและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ - 

1.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

อธิการบดีและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน) 

10 

1.5 การดําเนินการพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษา... ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 

10 

1.6 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                      

ที่ใหไวในปกอน (คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงาน) 

5 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.1(1) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.1(2) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนปฏิบัติราชการ KPI ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KPI ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

 

 

 

   

 

 

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
30

 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณที่ได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพิจารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวชี้วัด 

ที่บรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายโดยรวม คะแนนที่ได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

  พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 

สามารถคิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนที่ได 

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

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

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

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

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2(3) การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

พิจารณารอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละท่ีดําเนินการ

100
 x 10  

 

  รอยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
 x 100  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
25

 x 5  
 

  คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ย

5
 x 20  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 1) จากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน)         

โดยพิจารณาจาก 

  1. มีระบบและกลไลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนด 

  3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 

 

 2) จากการสัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของหนวยงาน (5 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

  1. ความรูความเขาใจ 

  2. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  3. ปญหา/อุปสรรค 

  4. อื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.5 การพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษา... 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาทองถิ่น ที่ผูรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัยเลือกให 2 พื้นที่ คือ 

 1. ชุมชน / พื้นที่ จํานวน 1 ชุมชน / พื้นที ่

 2. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีโครงการรวมพัฒนาการศึกษา จํานวน 1 แหง 

 

 โดยพิจารณาจากรายงานของผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม นั้นๆ  

 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม และผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 2. วิธีดําเนินงาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 3. ผลการดําเนินงาน 

 4. ปญหา อุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรงดวน  

  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะลงพื้นที่สัมภาษณผูที่เกี่ยวของถึงผลกระทบของโครงการ 

เจตคติของผูมีสวนไดสวนเสีย และรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ จากผูเกี่ยวของ เพื่อสรุปใหคะแนน (10 คะแนน) 

และจัดทําความเห็นของคณะกรรมการฯ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินสวนที่ 1.6 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ      

ที่ใหไวในปกอน 

1. มแีผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

2. มีการดําเนินการตามแผน 

3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยที่สุดหรือตองปรับปรุง 
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ตอนท่ี 2 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะ 
ส วนที่   2 .1   ประเมินผลการดํ าเนินงานของคณะตามแผนปฏิบั ติ ราชการ          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

คณะ จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

คณะครุศาสตร 19 จําแนกเปน KR จํานวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

12 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร 

และสังคมศาสตร 

25 จําแนกเปน KR จํานวน 9 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

16 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร  

และเทคโนโลยี 

25 จําแนกเปน KR จํานวน 9 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

16 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะวิทยาการจัดการ 20 จําแนกเปน KR จํานวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

13 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะพยาบาลศาสตร 20 จําแนกเปน KR จํานวน 8 ตัวชี้วัด, KPI จํานวน 

12 ตัวชี้ วัด และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

  

(2) ศกึษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร ในสวนที่คณะไดรับมอบหมาย 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

ใชผลการประเมินของคณะที่ รับผิดชอบ ประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแลว            

โดยคัดเฉพาะเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาประเมิน 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมขอมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหลงขอมูล 

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนผลการประเมินตามคูมือ        

การประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แลวนําเสนอคณะกรรมการติดตาม           

ตรวจสอบฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ สํารวจโครงการ/กิจกรรมของคณะตาง ๆ ที่สอดคลอง/รองรับ             

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแตละตัวชี้วัด          

โดยนําเสนอผลการประเมินสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย ปญหาอุปสรรค (ถามี) ตัวชี้วัดที่

มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย และนําเสนอจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวเปนคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

3. คํานวณงบประมาณที่ใชจายไปในแตละประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงผลเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหเนื้อหา  



   

 

42 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

 

คณะครุศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป รอยละ (90) 

KR 1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน (4) 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน 30 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางาน (WIL) รอยละ 50 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอม

ใช รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ 50 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 6 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 50 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา (4) 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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คณะครุศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL รอยละ (15) 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (15) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย  รอยละ [60]* 

KR 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  เพิ่มขึ้นรอยละ 2 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 2.1  นักศึกษาครูหลักสูตร 4 ป มีสมรรถนะตามสมรรถนะรายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไป รอยละ [80]* 

KPI 2.2  สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ไดรับการยกระดับ   โรงเรียน (6) 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

    ไดรับการจัดอันดับ 



 
 

 

44 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะครุศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป รอยละ (90) 

KR 1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน (4) 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน 40 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.2 หลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หลักสูตร (2) 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางาน (WIL) รอยละ 50 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอม

ใช รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ 50 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 15 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 50 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา (10) 



 
 

 

46 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 1.10  รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไดรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู  รอยละ 50 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL รอยละ (15) 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (15) 

KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย  รอยละ (60) 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 2.1  นักศึกษาครูหลักสูตร 4 ป มีสมรรถนะตามสมรรถนะรายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไป รอยละ (80) 

KPI 2.2  สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ไดรับการยกระดับ   โรงเรียน (2) 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and well-being)   ไดรับการจัดอันดับ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 3.1 ครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน (40) 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 80 
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คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป รอยละ (90) 

KR 1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน (4) 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน 40 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.2 หลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หลักสูตร (8) 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางาน (WIL) รอยละ 50 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่

พรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ 50 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 15 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 50 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา (11) 

KPI 1.10  รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไดรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู  รอยละ 50 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL รอยละ (15) 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (15) 

KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย  รอยละ (60) 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 2.1  นักศึกษาครูหลักสูตร 4 ป มีสมรรถนะตามสมรรถนะรายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไป รอยละ (80) 

KPI 2.2  สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ไดรับการยกระดับ   โรงเรียน (2) 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and well-being)   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

 

50 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 3.1 ครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน (30) 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป รอยละ (90) 

KR 1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน (4) 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน 40 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.2 หลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หลักสูตร (7) 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางาน (WIL) รอยละ 50 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอม

ใช รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ 50 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 10 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 50 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา (6) 



 
 

 

52 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 1.10  รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไดรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู  รอยละ 50 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL รอยละ (15) 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (15) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 3.1 ครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน (30) 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ รอยละ 80 
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คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป รอยละ (90) 

KR 1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน (4) 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน 30 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางาน (WIL) รอยละ 50 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอม

ใช รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ 50 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 4 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 50 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา (3) 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL รอยละ (15) 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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คณะพยาบาลศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (15) 

KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and well-being)   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 3.2 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอยละ 15 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 
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คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร รอยละ 80 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 57 

 

สวนที่  2.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณที่คณะไดรับ

จัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณที่คณะไดรับจัดสรร 

ดําเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหลงงบประมาณประจําป 

(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 

(3) ศึกษาการใชจายงบประมาณ 

(4) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็น

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรยีบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ของคณะที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. แหลงที่มาของงบประมาณ 

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

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

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

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

        ระบุวิธีการดําเนินการขอ 

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

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

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

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

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

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

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

         ระบุแหลงที่มาและวัตถุประสงคการบริจาค 

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

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

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

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

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

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

2. การจัดสรรงบประมาณ 

   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. การบริหารงบประมาณ 

   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

 3.2 การติดตามเรงรัดและผลการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

 3.3 ปญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       เหตุผลความจําเปนที่ยังไมแลวเสร็จ 

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

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

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

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

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

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

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

   เหตุผลความจําเปนที่ยังไมไดดําเนินการ 

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

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

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

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

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

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

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

  4.4 การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 โครงการที่ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ  

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

 โครงการที่ดําเนินการแลวไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ 

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

 เหตุผลที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

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

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

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

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

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

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

 5.1 การใชจายแตละไตรมาส 

ไตรมาสที ่
เปาหมาย ผลการใชจายจริง 

จํานวนเงิน(บาท) รอยละ จํานวนเงิน(บาท) รอยละ 

1     

2     

3     

4     

 

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

 5.3  เงินกันงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ................................................................บาท      

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

 5.4  เงินกันงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 .............................................................บาท 

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

       เหตุผลความจําเปนของการกันเงิน     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2564 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการสัมภาษณ  กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ  

3 กลุม 

(3)   การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของแตละ

คณะจากแบบประเมินการสอนของอาจารย โดยนักศึกษา ที่ดํ าเนินการโดยสํานักสงเสริมวิชาการ             

และงานทะเบียน 

 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยใชแบบประเมิน 

  

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี จากการปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม 

ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของคณบด ีจํานวน 20 ขอคําถาม 

2. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนปลายเปด 

กลุมเปาหมาย 

  บุคลากรในคณะ ไดแก 

ก. บุคลากรสายวิชาการ เชน ผูสอน ผูบริหาร 

ข. บุคลากรสายสนับสนุน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ

สถาบัน ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอคําถาม แตละประเด็น    

และรวมทุกประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564) 

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

คําชี้แจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้มุงประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลงานของคณะ ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ผลการประเมินของแตละทาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะเก็บรักษาไวเปนความลับ 

จะวิเคราะหผลการประเมินในภาพรวม จึงขอใหทานตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ทานรับรูทุกขอ

คําถาม 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

 

 2. สถานะ  (  ) บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน และผูบริหาร 

    (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 

 

  3. ตําแหนงงาน (  )  ผูบริหารระดับรองคณบดี  

   ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหนางาน     

    (  ) ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

 

 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะ 

  (  ) ไมเกิน 5 ป 

  (  ) มากกวา 5 ป - 10 ป 

    (  ) มากกวา 10 ป – 15 ป 

      (  ) มากกวา 15 ป - 20 ป 

    (  ) มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุ คลากรภาย ในดํ า เนิ น งานตามน โยบ าย      

และแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร  

และบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความ

ขัดแยง 

     

5. มีความสามารถในการเสริมแรงใหกําลังใจ

ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็น

ดวย ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

     

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

     

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวนทั่ว 

และตอเนื่อง 

     

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน      

10.เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเนื่อง      

11.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

12.อุทิ ศตนในการปฏิบั ติ งาน และมีความ

เสียสละเปนที่ประจักษ 

     

13.รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัวได

ถูกตองตามกาลเทศะ 

     

14.บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษ 

     

15.ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน      

16.ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม      

17.บริหารงานดวยความโปรงใส      

18.ยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน      

19.บริหารงานอยางตั้ งใจตามอํานาจหนาที ่  

และมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

     

20.ใชทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดอยางคุมคา      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

3.1 ถาใหบอกขอดีเดนของคณบดี ที่ทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

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

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

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

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

3.2 ทานคิดวาจุดที่ควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทาน มีอะไรบาง 

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

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

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

3.2 ขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคณะ 

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

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

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

      ขอขอบคุณ 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

            ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564       

โดยใชการสัมภาษณ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สําคัญอื่น ๆ จึงเพิ่มการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของเปนคําถามกวาง ๆ  เหมือนกันทุกกลุม 

 

กลุมเปาหมาย 

  สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

  ก. คณบดี (ใหคณบดีกรอกขอมูลตามประเด็นในแนวการสัมภาษณ แทนการสัมภาษณจริง 

เนื่องจากมีการสัมภาษณคณบดีในสวนที่ 2.4 อยูแลว) 

  ข. บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนขาราชการ/ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

ค. ผูนํานักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เปนผูสัมภาษณทั้ง 2 กลุม โดยใหคณะอนุกรรมการฯ  

ดําเนินการสุมผูรับการสัมภาษณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม       

ตรวจสอบฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่ ติดตอนัดหมายกับผูรับการสัมภาษณและอํานวยความสะดวกให

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดําเนินการสัมภาษณ โดยในแตละกลุมเปนการสัมภาษณรวมพรอมกันทั้ง

กลุมไมแยกสัมภาษณเปนรายบุคคล 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหาและหาคารอยละ 
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แนวการสัมภาษณคณบด ี

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมีผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบ

ผลสําเร็จ อยางไรบาง เรียงลําดับ 1-3 ผลงาน 

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

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

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

2. คณบดีมีแนวทางแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของไทยขณะนี้ รวมทั้งมีแนวทางการ

พัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปนี้อยางไร  

2.1 จํานวนนักศึกษาในคณะมีแนวโนมลดลง นักศึกษาออกกลางคันมีจํานวนคอนขางสูง บัณฑิตที่จบ

ออกไปไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และไมมีพ้ืนฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพอิสระ 

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

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

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

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

 2.2 ในปจจุบันคณะมักขาดอาจารยที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถทํางานไดหลากหลาย ซึ่งเปน

เรื่องจําเปนของคณะที่ตองพัฒนาใหพรอมสําหรับบริบทที่เปลี่ยนไป คณะมีแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึน้อยางไร 

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

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

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

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

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

3. ในการดําเนินงานของคณะ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปญหาอุปสรรค ที่

สําคัญอะไรบาง เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-3 เรื่อง 

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

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

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

4.  คณะมีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา เรียงตามลําดับ                    

ความสําคัญ 1-3 ขอ ดังนี้ 

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

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

3.............................................................................................................................................................. 
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แนวการสัมภาษณกลุมบุคคลผูเกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย  

 บุคลากร เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของอื่น ๆ 
1. ทานพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด (1-5 มาตราสวนประมาณคา) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. มีความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 

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

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

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

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

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

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

3. มีสิ่งที่คณะตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 ลําดับแรก 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยแบบประเมินดานการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 ใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ที่ดําเนินการโดยสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

สวนที่   2.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ศึกษาจากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของคณะ ถึงรูปแบบองคกร การปฏิบัติงาน วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

  2. สัมภาษณคณบดีและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา 

  2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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สวนที่  2.5  การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ      

พ.ศ. 2563 
  ศึกษาแนวปฏิบัติการของคณะวาตามความเห็นดังกลาว คณะมีแผนปฏิบัติการแกไขพัฒนา

อยางไร หนวยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ คณะใหการสนับสนุนอยางไร และที่สําคัญคือเมื่อดําเนินการ

แกไขพัฒนาแลวไดผลเปนอยางไร  

 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ใหคณะกรอกแบบรายงานแลวเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานเปนสําคัญ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลยั คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะ

กรรมการฯ ที่ใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการปรับปรุง/ พัฒนา 

ตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จะดําเนินการ 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

(เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
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หลักเกณฑการแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ                                                 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
...................................................................................... 

ตอนที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ คะแนน 

2.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด KPI ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 10 

(3) รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของคณะ 10 

2.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 10 

2.3 คุณภาพการบริหารงานของคณบดี  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

(2) การสัมภาษณคณบดีและกลุมบุคคลที่เก่ียวของ - 

(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา 

5 

2.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

คณบดีและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน) 

10 

2.5 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                 

ที่ใหไวในปกอน (คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงาน) 

5 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1(1) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1(2) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนปฏิบัติราชการ KPI ของมหาวิทยาลัย    

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KPI ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1(3) การประเมินผลการดําเนินงานการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ของคณะ 

 พิจารณารอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของคณะ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

 

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

35
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณที่ได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพจิารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวชี้วัด 

ที่บรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายโดยรวม คะแนนที่ได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

  พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 

สามารถคิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนที่ได 

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

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

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

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

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

พิจารณารอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.3(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี      

จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละท่ีดําเนินการ

100
 x 10  

 

  รอยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
 x 100  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
25

 x 5  
 

  คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ย

5
 x 20  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.3(3) ผลการประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย

โดยนักศึกษา ในคณะ  

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาที่สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ 
 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

 

คะแนนที่ได = (1)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
25

 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 1). จากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน)         

โดยพิจารณาจาก 

  1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนด 

  3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 

 

 2). จากการสัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

  1. ความรูความเขาใจ 

  2. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  3. ปญหา อุปสรรค 

  4. อื่นๆ 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.5 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม          

ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปกอน 

 1. มแีผนการดําเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 2. มีการดําเนินการตามแผน 

 3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 

 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยที่สุดหรือตองปรับปรุง 
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ตอนท่ี 3 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน 
สวนที่  3.1  ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักและสถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสํานักและสถาบันดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

สํานัก/สถาบัน จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

19 จําแนกเปน  KR จํ านวน 7 ตั วชี้ วัด , KPI จํ านวน      

12 ตัวชี้วัด และการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 จําแนกเปน  KR จํ านวน 2 ตั วชี้ วัด , KPI จํ านวน        

3 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

6 จําแนกเปน  KR จํ านวน 4 ตั วชี้ วัด , KPI จํ านวน        

2 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํานักคอมพิวเตอร 10 จําแนกเปน  KR จํ านวน 3 ตั วชี้ วัด , KPI จํ านวน        

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 จําแนกเปน  KR จํ านวน 7 ตั วชี้ วัด , KPI จํ านวน        

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สถาบันภาษา 11 จําแนกเปน  KR จํ านวน 4 ตั วชี้ วัด , KPI จํ านวน        

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร ในสวนที่สํานัก        

และสถาบันไดรับมอบหมาย 
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ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

ใชผลการประเมินของสํานัก และสถาบันที่รับผิดชอบประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แลว โดยคัดเฉพาะเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาประเมิน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมขอมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหลงขอมูล 

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนผลการประเมินตามคูมือการ

ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แลวนําเสนอคณะกรรมการติดตาม    ตรวจ

สอบฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ สํารวจโครงการ/กิจกรรมของสํานัก และสถาบันตาง ๆ ที่สอดคลอง/

รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแตละตัวชี้วัด            

โดยนําเสนอผลการประเมินสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย ปญหาอุปสรรค (ถามี) ตัวชี้วัดที่

มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย และนําเสนอจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวเปนคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

3. คํานวณงบประมาณที่ใชจายไปในแตละประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงผลเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหเนื้อหา 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป รอยละ [90]* 

KR 1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน [4]* 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน [200] 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.1 หลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หลักสูตร 2 

KPI 1.2 หลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หลักสูตร [17]* 

KPI 1.3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางาน (WIL) รอยละ [50] 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอมใช 

รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน [4]* 

KPI 1.5  หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ [50] 

KPI 1.6  อาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 20 
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83  

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล [50] 

KPI 1.10  รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไดรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู  รอยละ [50] 

KPI 1.14 หลักสูตรปริญญาสะสมหนวยกิต (credit bank)  ระดับ 4 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย  รอยละ [60] 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 2.1  นักศึกษาครูหลักสูตร 4 ป มีสมรรถนะตามสมรรถนะรายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไป รอยละ [80] 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอยละ 80 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอมใช 

รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 80 



 

 

86 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and well-being)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 3.3 ชุมชนตนแบบที่มีความมั่นคง ทางดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ชุมชน 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รอยละ 80 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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 สํานักคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอมใช 

รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา [20]* 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ [15]* 

KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา [4]* 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 



 

 

88 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.2 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ ระบบ [1]* 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร รอยละ 80 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.7  ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล [50] 

KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ [50] 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  
เพิ่มขึ้นรอย

ละ 

[2] 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 2.2  สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ไดรับการยกระดับ   โรงเรียน [10]* 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ 



 

 

90 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

KR 3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and well-being)   ไดรับการจัดอันดับ 

KR 3.3 ชุมชนตนแบบที่มีความมั่นคง ทางดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ชุมชน 1 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 3.1 ครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน [100]* 

KPI 3.2 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอยละ [15] 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ 80 
 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2564
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 สถาบันภาษา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

สวนที่ 1 การบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree คน 20 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนที่พรอมใช 

รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ  

คะแนน (4) 

KPI 1.9 บทเรียนออนไลน รายวิชา (1) 

KPI 1.10  รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไดรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู  รอยละ 50 

KPI 1.11  นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL รอยละ [15]* 

KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัดอันดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 



 

 

92 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564  

 สถาบันภาษา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 2564 

มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR 4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

KPI 4.1 อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ รอยละ (20) 

KPI 4.3 ปรับโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่รวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 4 

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา รอยละ 80 
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สวนที่   3.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ทีส่ํานักและสถาบันไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณที่สํานัก และสถาบันไดรับ

จัดสรร ดําเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหลงงบประมาณประจําป 

(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 

(3) ศึกษาการใชจายงบประมาณ 

(4) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็น

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

และนําเสนอผลการเปรยีบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ของสํานักและสถาบันที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. แหลงที่มาของงบประมาณ 

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

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

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

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

      ระบุวิธีการดําเนินการขอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

      ระบุแหลงที่มาและวัตถุประสงคการบริจาค 

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

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

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

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

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

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

2. การจัดสรรงบประมาณ 

   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. การบริหารงบประมาณ 

   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

 3.2 การติดตามเรงรัดและผลการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

 3.3 ปญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

          เหตุผลความจําเปนที่ยังไมแลวเสร็จ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  เหตุผลความจําเปนที่ยังไมไดดําเนินการ 

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

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

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

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

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

การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 โครงการที่ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ  

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

 โครงการที่ดําเนินการแลวไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ 

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

 เหตุผลที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

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

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

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

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

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

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

 5.1 การใชจายแตละไตรมาส 

ไตรมาสที ่
เปาหมาย ผลการใชจายจริง 

จํานวนเงิน(บาท) รอยละ จํานวนเงิน(บาท) รอยละ 

1     

2     

3     

4     

  

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

 5.3  เงินกันงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ............................................................บาท      

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

 5.4  เงินกันงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...........................................................บาท 

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

         เหตุผลความจําเปนของการกันเงิน     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม 

(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณกลุม

บุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ โดยใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของแตละ

หนวยงานจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 4 กลุม   ที่ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน 

 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 โดยใชแบบประเมิน 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

 พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการจากการปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม 

ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ จํานวน 20 ขอคําถาม 

2. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนปลายเปด 

กลุมเปาหมาย 

ก. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ข. บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานัก/สถาบัน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอคําถาม แตละประเด็น และรวม

ทุกประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564     

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564) 

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

 1. แบบประเมินฉบับนี้มุงประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักและสถาบัน ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของการประเมินผลงานของสํานักและสถาบัน ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ผลการประเมินของแตละทาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะเก็บรักษาไวเปนความลับ 

จะวิเคราะหผลการประเมินในภาพรวม จึงขอใหทานตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ทานรับรูทุกขอ

คําถาม 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

 

 2. สถานะ  (  ) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

    (  ) บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานัก/สถาบันนั้น 

 

 3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะ 

  (  ) ไมเกิน 5 ป 

  (  ) มากกวา 5 ป - 10 ป 

    (  ) มากกวา 10 ป – 15 ป 

      (  ) มากกวา 15 ป - 20 ป 

    (  ) มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุ คลากรภาย ในดํ า เนิ น งานตามน โยบ าย      

และแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร  

และบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความ

ขัดแยง 

     

5. มีความสามารถในการเสริมแรงใหกําลังใจ

ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็น

ดวย ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

     

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงาน

ภายนอก 

     

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวนทั่ว 

และตอเนื่อง 

     

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน      

10.เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเนื่อง      

11.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

12.อุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

     

13.รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัวได

ถูกตองตามกาลเทศะ 

     

14.บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษ 

     

15.ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน      

16.ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม      

17.บริหารงานดวยความโปรงใส      

18.ยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน      

19.บริหารงานอยางตั้ งใจตามอํานาจหนาที ่  

และมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

     

20.ใชทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดอยางคุมคา      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

3.1 ถาใหบอกขอดีเดนของผูอํานวยการสํานัก/สถาบันนี ้ที่ทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

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

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

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

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

3.2 ทานคิดวาจุดที่ควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสํานัก/สถาบันนี้ ของทาน มีอะไรบาง 

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

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

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

3.2 ขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสํานัก/สถาบันนี้ 

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

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

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

      ขอขอบคุณ 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

            ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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(2) การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ก ารบ ริห ารงาน ขอ งผู อํ าน วยก ารสํ านั ก  แล ะส ถ าบั น              

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชการสัมภาษณ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน 

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ในประเด็นที่สําคัญ

อื่น ๆ จึงเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ  เปนคําถามกวาง ๆ กลุมละ 3 คําถาม

เหมือนกันทุกกลุม 

กลุมเปาหมาย 

สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

ก. ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน (ใหผูอํานวยการกรอกขอมูลตามประเด็นในแนวการ

สัมภาษณ แทนการสัมภาษณจริง เนื่องจากมีการสัมภาษณผูอํานวยการในสวนที่ 3.4 อยูแลว) 

 ข. บุคลากรในสํานัก/สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสํานัก/สถาบัน ตัวแทนผูบริหารใน

สํานัก/สถาบัน ตัวแทนขาราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานัก/สถาบัน 

 ค. ตัวแทนผูใชบริการของสํานัก/สถาบัน (ขึ้นอยูกับขอบขายการใหบริการของสํานัก/สถาบัน 

ซึ่งอาจเปนอาจารย นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เปนผูสัมภาษณทั้ง 2 กลุม โดยใหคณะอนุกรรมการฯ  

ดําเนินการสุมผูรับการสัมภาษณจากกลุมบุคคลที่เก่ียวของ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  

กําหนดวัน เวลา สถานที่ ติดตอนัดหมายกับผูรับการสัมภาษณและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดําเนินการสัมภาษณ โดยในแตละกลุมเปนการสัมภาษณรวมพรอมกัน  ทั้งกลุมไมแยก

สัมภาษณเปนรายบุคคล 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหาและหาคารอยละ 
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แนวการสัมภาษณผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานัก/สถาบัน มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดน       

และประสบผลสําเร็จ อยางไรบาง เรียงลําดับ 1-3 ผลงาน 

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

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

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

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

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

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

2. ในการดําเนินงานของ สํานัก/สถาบัน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปญหาอุปสรรค ที่

สําคัญอะไรบาง เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-3 เรื่อง 

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

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

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

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

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

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

 

3. สํานัก/สถาบัน มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหาเรียง

ตามลําดับความสําคัญ 1-3 ขอ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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แนวการสัมภาษณกลุมบุคคลผูเกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของอื่น ๆ 
1. ทานพึงพอใจในการบริหารงานของ ผอ. สํานัก/สถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับใด (1-5 มาตราสวน

ประมาณคา) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. มีความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.   มีสิ่งที่สํานัก/สถาบัน ตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 ลําดับแรก 

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 4 กลุม 
ใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสํารวจที่ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

สวนที่   3.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ศึกษาจากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของสํานักและสถาบัน ถึงรูปแบบองคกรการปฏิบัติงาน วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรค 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

  2. สัมภาษณผูอํานวยการและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา 

  2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
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สวนที่  3.5  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสํานักและสถาบัน  

ตามความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไว ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ศึกษาแนวปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวาตามความเห็นดังกลาว สํานัก และสถาบัน มีแผนปฏิบัติ

การแกไขพัฒนาอยางไร หนวยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ สํานัก และสถาบัน ใหการสนับสนุนอยางไร   

และที่สําคัญคือเม่ือดําเนินการแกไขพัฒนาแลวไดผลเปนอยางไร  

 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

แบบรายงานการพัฒนาของสํานัก และสถาบันตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม   

ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ใหสํานักและสถาบันกรอกแบบรายงาน แลวเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

   1. วิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานเปนสําคัญ  

   2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสํานักและสถาบัน  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ขอที่ควรพัฒนาและความเห็น 

จากคณะกรรมการฯ  

ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการปรับปรุง/ พัฒนา 

ตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จะดําเนินการ 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

(เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
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หลักเกณฑการแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                              

ของสํานักและสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.................................................. 

ตอนที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักและสถาบัน 

 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ คะแนน 

3.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด KPI ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 10 

(3) รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของสํานัก

และสถาบัน 

10 

3.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 10 

3.3 คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

(2) การสัมภาษณผูอํานวยการและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ - 

(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

5 

3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

ผูอํานวยการและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน) 

10 

3.5 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                 

ที่ใหไวในปกอน (คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงาน) 

5 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1(1) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1(2) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนปฏิบัติราชการ KPI ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KPI ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1(3) การประเมินผลการดําเนินงานการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ของสํานัก และสถาบัน 

 พิจารณารอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานัก และสถาบัน 

พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
35

 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณที่ได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพิจารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวชี้วัด 

ที่บรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายโดยรวม คะแนนที่ได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

  พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 

สามารถคิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนที่ได 

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

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

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

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

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2(3) การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสํานัก      

และสถาบัน 

พิจารณารอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.3(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของผูอํานวยการ 

จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละท่ีดําเนินการ

100
 x 10  

 

  รอยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
 x 100  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
25

 x 5  
 

  คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ย

5
 x 20  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.3(3) ผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจ     

ของผูใชบริการ 

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่ดําเนินการโดย

กองนโยบายและแผน 
 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของผูอํานวยการ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 
 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ กําหนด 

 1). จากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน)        

โดยพิจารณาจาก 

  1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนด 

  3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 

 

 

 

คะแนนที่ได = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

 

คะแนนที่ได = (1)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
25

 x 5  
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 2). จากการสัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

  1. ความรูความเขาใจ 

  2. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  3. ปญหา อุปสรรค 

  4. อื่นๆ 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.5 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม          

ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปกอน 

 1. มแีผนการดําเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 2. มีการดําเนินการตามแผน 

 3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 

  

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานัก           

และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยที่สุดหรือตองปรับปรุง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

ที่  15 / 2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน 

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

 เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนไป

ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 และ 49 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ดังนี้ 

 

 1.  นายโอภาส เขียววิชัย ประธานกรรมการ 

 2.  ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ อาจคุมวงศ กรรมการ 

 3. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา สังขสุวรรณ กรรมการ 

 4.  รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง กรรมการ 

 5.  รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร กรรมการ 

 5.  รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ กรรมการ 

 6.  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูชวยเลขานุการ 

 

  

   สั่ง   ณ   วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

                                                

  

  (นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รายชื่อ ที่อยูการติดตอของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
 

นายโอภาส  เขียววิชัย 

เลขที่ 110/61 หมู 11 ถนนเอกชัย 

แขวงบางขุนเทียน   

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท  081-9380268 

โทรสาร  02-4157265 

รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช  ทองอําไพ 

สถาบันคลังสมองของชาติ 

อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 

เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท  08-9442-3450 

e-mail  peeradett@gmail.com 
 

รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร 

เลขที่ 77/888 หมู 1 หมูบานดวงแกว   

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท  081-8386960 

e-mail   tonglaw_w@hotmail.com 

ผูชวยศาสตราจารย พิทักษ  อาจคุมวงศ                          

เลขที่ 12/7 ซอยวิศวะเสนานิคม ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

โทรศัพท  081-8582782 

โทรสาร  032-326968  

e-mail  p_arjkumwong@hotmail.com 
 

รองศาสตราจารย สุวิทย  เฑียรทอง 

เลขที่ 89/140 หมูบานกลางเมืองสาทร-      

ราชพฤกษ ซอยราชพฤกษ 6 แขวงบางจาก  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท  081-9460180 

e-mail  suwittienthong@gmail.com 

นางศิริพร  โรจนพิทักษกุล 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขที่ 85 หมู 3 ตําบลนครปฐม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท  034-261048 

โทรสาร  034-261048 

e-mail  joy.roj@hotmail.com 
 

ผูชวยศาสตราจารย อัจฉรา  สังขสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร  

แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท  02-913 2575, 089-9214372 

โทรสาร  02-587 4350 

e-mail   acha@kmutnb.ac.th 

นางสาววัญวิริญจ แจงพลอย 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขที่ 85 หมู 3 ตําบลนครปฐม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท  034-261049 

โทรสาร  034-261049 

e-mail  kanom_plan@npru.ac.th 
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คําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน                                                               

ที่   ๑ / ๒๕๖๓                                                            

เรื่อง   แตงตั้งรองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

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

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  คณะ สํานัก 

และสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน พิจารณาเลือกรองประธาน และเลขานุการ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงแตงตั้งรองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ดังนี้ 

 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร. ทองหลอ วงษอินทร รองประธานกรรมการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ อาจคุมวงศ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  (นายโอภาส  เขียววิชัย) 

  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

  ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั  
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คําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  คณะ สํานัก และสถาบัน                                                       

ที่   ๑ / ๒๕๖๔                                                                    

เรื่อง  แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

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

 เพื่อใหการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามขอ ๕ วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จึงแตงตั้ง นางสาววัญวิริญจ แจงพลอย เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  เปนตนไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

  (นายโอภาส  เขียววิชัย) 

  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

  ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 121 

 

 
 

 

 

คําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน 

ที่   ๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 คณะ สํานัก และสถาบัน ดานจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน 

............................................. 
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามขอ ๘ วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครปฐมวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน      

พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 

และสถาบัน จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก   

และสถาบัน ดานจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน ดังนี้ 

๑. นางศิริพร โรจนพิทักษกุล ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสาวเอื้อมพร  ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ 

๓. นายสุภาพ   วรรณฤมล อนุกรรมการ  

๔. นางสาวิตรี   แจมจํารัส อนุกรรมการ 

๕. นางสาวสิริรัตน เหลาสิม อนุกรรมการ 

๖. นายณภัทร มงคลธนานนท อนุกรรมการ 

๗. นางสาวนิลภวิษย  ทับทอง อนุกรรมการ 

๘. นางสาวณัฐกานต   เอี่ยมสุองค อนุกรรมการ 

๙. นางสาววัญวิริญจ แจงพลอย อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวเบญจพร แกวภักดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นางจันทกานต         ภาตินท ุ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาที่ 

1. จัดทํารางคูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ  สํานัก 

และสถาบัน 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
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3. จัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ   

สํานัก และสถาบัน เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

4. ดําเนินการหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย  

     

      สั่ง   ณ   วันที่   ๘   มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๔ 

 

 

 

 (นายโอภาส  เขียววิชัย) 

 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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คําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน 

ที่    ๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก  

และสถาบัน ดานจัดเก็บขอมูลแบบสอบถามและจัดสัมภาษณผูที่เก่ียวของ 

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

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามขอ 8 วรรคทาย แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 

และสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๓                      

จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

ดานจัดเก็บขอมูลแบบสอบถามและจัดสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. นางพรทิพา ดวงพิบูลย ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล อนุกรรมการ 

๓. นางภัทรานิษฐ บุญรักษาศิริพงษ อนุกรรมการ  

๔. นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ อนุกรรมการ 

๕. นางสาวนิรมล โชคธนานนท อนุกรรมการ 

๖. นางสาวกัญญา อินทรแหยม อนุกรรมการ 

๗. นางศิริกันยา  ลลิตวสุภิญโญ อนุกรรมการ 

๘. นายทิวัตถ  โดนสันเทียะ อนุกรรมการ 

๙. นางสาวณัฐวรรณ คงวัฒนกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่ 

1. ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  ตามที่คณะ

กรรมการฯ มอบหมาย 

2. ดําเนินการประสานงานและจัดสัมภาษณอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/

สถาบัน รวมถึงผูที่เกี่ยวของ  และสรุปขอมูลใหคณะกรรมการ  

3. ดําเนินการหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย  
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      สั่ง   ณ   วันที่   ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓ 

 

 

 (นายโอภาส  เขียววิชัย)  

 

 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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คําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน 

ที่   ๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน ดานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายงาน 

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

 

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามขอ ๘ วรรคทาย           

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่  ๔ /๒๕๖๓ วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๓       

จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

ดานตรวจสอบรูปเลมรายงาน ดังนี้ 

1. อาจารยชัยยุธ มณีรัตน ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย อนุกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สิมาเลาเตา อนุกรรมการ  

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท อนุกรรมการ 

5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน   ศิริสุขโภคา อนุกรรมการ 

6. นางศิริพร โรจนพิทักษกุล อนุกรรมการ 

7. นางสาวสิริรัตน เหลาสิม อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที่ 

1. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รางรายงานฯ ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

2. ดําเนินการหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย  
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      สั่ง   ณ   วันที่    ๑๒    มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓ 

 

 

 

 (นายโอภาส  เขียววิชัย) 

 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน



 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

 

หมวด ๒ 

การดําเนินการ 

                    

 

มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

                    

  

 มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจ

และหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

 (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟงความ

คิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผล

งาน 

 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี

พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

จงัหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท 0 3410 9300  โทรสาร 0 3426 1048
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