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เอกสารกอบการประชุมชี้แจง
วันที่ 17 กันยายน 2563
ชุดที่ 1

โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี คณบดี และผู้ อ านวยการ ซึ่ ง การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ถือว่า เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งสาหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น จาเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความสาเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้
สามารถดาเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี สานัก/
สถาบัน และผู้อานวยการ
2. เพื่อจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
สานัก/สถาบัน
หน่วยงานที่รับการประเมิน
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับการประเมิน
อธิการบดี คณบดีและผู้อานวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน

2
รายการที่ประเมินและติดตาม
1. การติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน
3. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ
3.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
3.2 ความสาเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3.3 การบริหารงบประมาณ
4. ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน้าหนักในการประเมิน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
1. แบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน
2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้นา ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน ได้แก่ แผนยุท ธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี รายงานการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก รายงานประจาปี รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร รายงานผลการดาเนินงานของคณบดี ผู้อานวยการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ
วิธีการ
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อ มูล ผลการดาเนิน งานตามพัน ธกิจ /ตัว ชี้วัด และแผนปฏิบัติง าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานดาเนินการ
2. วิ เ คราะห์ ร ายงานผลการด าเนิน งานของหน่ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563
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3. วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี รายงานการประเมิน
คุณภาพจากองค์กรภายนอก รายงานประจาปี รายงานการประกัน คุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร
แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการของหน่วยงาน
ที่รับการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และหัวหน้า หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ผู้มี
ส่วนได้เสีย
5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้นา ธรรมาภิบาล และความพึง
พอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ
6. จัดทาแบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ทาหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.
2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินกาหนด
3. เกณฑ์ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการดาเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานกาหนด
น้าหนักในการประเมิน
1. การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน
ร้อยละ 50
2. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40
2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
ร้อยละ 20
2.2 ความสาเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย
ร้อยละ 10
2.3 การบริหารงบประมาณ
ร้อยละ 10
3. ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน
ร้อยละ 10
การคานวณคะแนนผลการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน
การคานวณคะแนนผลการประเมิน
คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ คานวณดังนี้
1. การดาเนินงานตามพันธกิจ (A1)
1.1 การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ
A1 =

คะแนนรวมที่ได้
จานวนตัวชี้วัด

4
1.2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักงานอธิการบดี สานัก/สถาบัน
A1 =

A1.1x15+A1.2x25+A1.3x10
50

A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร
A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการดาเนินงานตามพันธกิจด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการดาเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ (A2)
A2 =

ร้อยละทีไ่ ด้
x5
100

3. ความสาเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ (A3)
A3 =

ร้อยละทีไ่ ด้
100

x5

4. การบริหารงบประมาณ (A4)
A4 =

ร้อยละทีไ่ ด้
100

x5

5. การประเมินภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ (A5)
A5 =

คะแนนรวมที่ได้
จานวนข้อ

การคานวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม (A)
(A1x50)+(A2x20)+(A3x10)+(A4x10)

A =
การแปลความหมายของคะแนน
คะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

90

ระดับการดาเนินงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
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การสรุปการประเมินผลงาน
การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
รายการที่ประเมิน
1 การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ
2 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ
2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
2.2 ความสาเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2.3 การบริหารงบประมาณ
รวม
3 ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี

น้าหนัก
50
40
20
10
10
90
10

สรุปการประเมินผลงานของสานักงานอธิการบดี สานัก/สถาบัน
ที่
รายการที่ประเมิน
1 การดาเนินงานตามพันธกิจ
1.1 การบริหาร
1.2 ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน)
2 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ
2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
2.2 ความสาเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2.3 การบริหารงบประมาณ
รวม
3 ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของผู้อานวยการ

น้าหนัก
50
15
25
10
40
20
10
10
90
10

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สานักงานอธิการบดี สานัก/สถาบัน
2. ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สานักงานอธิการบดี สานัก/สถาบัน

