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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การท่ีจะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การท่ีมีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกท่ีมองมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนท่ีควรได้รับการพัฒนาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจท่ีต้ังไว้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 
สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 
 
หน่วยงานที่รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับการประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน   
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รายการที่ประเมินและติดตาม 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน              
            3. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ  
   3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
               3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
               3.3  การบริหารงบประมาณ    
  4. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เคร่ืองมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
 เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมท้ังผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนท่ีได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ 
  วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีแต่งต้ังขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน   ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 
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 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานการประเมิน
คุณภาพจากองค์กรภายนอก  รายงานประจ าปี  รายงานการประกัน คุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  
แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงาน
ท่ีรับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึง
พอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานท่ีรับ
การประเมิน   

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติท่ีท าหน้าท่ีประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
 2. เกณฑ์เป้าหมายท่ีหน่วยงานท่ีรับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานก าหนด   
 น้ าหนักในการประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

การค านวณคะแนนผลการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน 
 การค านวณคะแนนผลการประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวชี้วัด
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     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉล่ียการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉล่ียการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉล่ียการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละทีไ่ด้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละทีไ่ด้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละทีไ่ด้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

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

90
 

 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คะแนน ระดับการด าเนินงาน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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การสรุปการประเมินผลงาน 

 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ี รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 50 
2 ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตรแ์ละการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 

สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

ท่ี รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 2.  ข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 

 

 


