
การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

คณะ ส านัก และสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน  
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562      

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงาน

ได้รับจัดสรร 
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหน่วยงาน        

ตามความเห็น (ข้อเสนอแนะ) ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
หน่วยงาน ให้ไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 



กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงาน 

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ 

(จ าแนก 5 คณะ) 
ระดับส านัก สถาบัน 

(จ าแนก 6 ส านัก สถาบัน) 

1. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

1.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่า (35 คะแนน) 

1.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าจ าแนกตามคณะ (35 คะแนน) 

1.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
จ าแนกตามส านัก สถาบัน (35 คะแนน) 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ 2.1 ร้อยละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย
เทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม  
(10 คะแนน) 

2.1 ร้อยละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย
เทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม  
(10 คะแนน) 

2.1 ร้อยละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย
เทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม 
(10 คะแนน) 

2.2 ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาสเทียบกับ
เป้าหมาย (10 คะแนน) 

2.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย 
(10 คะแนน) 

2.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย 
(10 คะแนน) 

2.3 ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ (10 คะแนน) 

2.3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ (10 คะแนน) 

2.3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ (10 คะแนน) 



กรอบการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงาน 

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ 

(จ าแนก 5 คณะ) 
ระดับส านัก สถาบัน 

(จ าแนก 6 ส านัก สถาบัน) 

3. คุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 

3.1 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจาก
แบบสอบถาม (20 คะแนน) 

3.1 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจาก
แบบสอบถาม (20 คะแนน) 

3.1 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(20 คะแนน) 

3.2 การสัมภาษณ์อธิการบดีและกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 การสัมภาษณ์คณบดีและกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและ
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

4. การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

รายงานผลการด าเนินการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน  
(10 คะแนน) 

รายงานผลการด าเนินการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน      
(10 คะแนน) 

รายงานผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(10 คะแนน) 

5. การพัฒนาหน่วยงานตามความเห็น 
(ข้อเสนอแนะ) ของคณะกรรมการที่ให้ไว้
ในปีงบประมาณท่ีแล้ว 

แผนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ (5 คะแนน) 

แผนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ (5 คะแนน) 

แผนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ (5 คะแนน) 

(รวมคะแนน) 100 100 100 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ตอนที่ 1 
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 



แผนการจัดเก็บข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย 

เริ่มแจกแบบสอบถาม 

16 ต.ค. 62 

สัมภาษณ์อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 

1 ต.ค. 62 

15 ต.ค. 62 

- เริ่มเก็บแบบสอบถาม 
- จัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

25 ต.ค. 62 

สัมภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง
ของส านัก และสถาบัน 

12 พ.ย. 62 

สัมภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
ของมหาวิทยาลัย และคณะ 

30 ต.ค. 62 

- จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ 

- จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์

- จัดเก็บข้อมูลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
- จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1 พ.ย. 62 

- จัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 

20 - 30 พ.ย. 62 

คณะกรรมการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ 1.1 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยทุธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

คณะ ส านัก และ
สถาบัน 

จัดท าข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 



คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

ส่วนที่ 1.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะอนุกรรมการฯสรุป
ข้อมูลและจัดท ารายงาน 

คณะอนุกรรมการฯ  
รวบรวมรายละเอียดผลการใช้จ่าย

งบประมาณจากหน่วยงาน 

คณะ ส านัก 
และสถาบัน 



ส่วนที่ 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสอบถาม 

คณะอนุกรรมการฯ  
รวบรวมแบบสอบถาม 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธกิารบดี คณบดี  
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
ผู้บริหารระดับรองคณบดี  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
ผู้บริหารระดับรองคณบดี  
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

คณะอนุกรรมการฯ
สรุปข้อมูล วิเคราะห์ 
และจัดท ารายงาน 

คณะอนุกรรมการฯ  
แจกแบบสอบถาม 



ส่วนที่ 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสัมภาษณ ์ รวม 20 คน คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมแบบสัมภาษณ ์

คณะกรรมการฯ  
สัมภาษณ์ 

อธิการบดี 

ตัวแทนบุคลากร 

บุคคลภายนอก 

คณะอนุกรรมการฯ 
สรุปข้อมูล วิเคราะห์
และจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 



ส่วนที่ 1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แบบฟอร์มรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงาน 

คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผล และจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการฯ พิจารณา 



ส่วนที่ 1.5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบฟอร์มรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

คณะ ส านัก และ
สถาบัน 

จัดท าข้อมูลรายงาน 
แผน/ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผล และจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 



ตอนที่ 2 
ประเมินผลการด าเนนิงานของคณะ 



แผนการจัดเก็บข้อมูลระดับคณะ 

เริ่มแจกแบบสอบถาม 

16 ต.ค. 62 

สัมภาษณ์คณบดี  

1 ต.ค. 62 

15 ต.ค. 62 

- เริ่มเก็บแบบสอบถาม 
- จัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

12 พ.ย. 62 

สัมภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
ของคณะ 

30 ต.ค. 62 

- จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
- จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

- จัดเก็บข้อมูลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1 พ.ย. 62 

จัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 

20 - 30 พ.ย. 62 

คณะกรรมการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ 2.1 ผลการด าเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

คณะจัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 



ส่วนที่ 2.1 ผลการด าเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

คณะจัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

คณะจัดส่งเล่มรายงาน และไฟล์ผลการด าเนินงาน 



ส่วนที่ 2.1 ผลการด าเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

คณะจัดท าข้อมูล
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

คณะจัดเตรียมหลักฐานให้คณะกรรมการเพื่อตรวจผลการด าเนินงาน 



ส่วนที่ 2.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะ      
ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมรายละเอียด 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

คณะอนุกรรมการฯ
สรุปข้อมูลและ    

จัดท าเล่มรายงาน 

หมายเหตุ คณะไม่ต้องจัดส่งข้อมูล เนื่องจากใช้ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน 



ส่วนที่ 2.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสอบถาม 

คณะอนุกรรมการฯ  
รวบรวมแบบสอบถาม 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

ผู้บริหารระดับรองคณบด ี
ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหน้างาน 
ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการอย่างเดยีว 

คณะอนุกรรมการฯ
สรุปข้อมูล 

คณะอนุกรรมการฯ  
แจกแบบสอบถาม 



ส่วนที่ 2.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งแบบสัมภาษณ์ส่วนของคณบดีให้คณะเบื้องต้นแล้ว 
โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

แบบสัมภาษณ์ รวม 20 คน คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมแบบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการฯ  
สัมภาษณ์ 

คณบดี 

ตัวแทนบุคลากรในคณะ 

ผู้น านักศึกษาในคณะ 

คณะอนุกรรมการฯ 
สรุปข้อมูลและจัดท า

เล่มรายงาน 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 



ส่วนที่ 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หมายเหตุ งานประกันคุณภาพจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลให้คณะเบื้องต้นแล้ว 
โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

แบบฟอร์มรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

คณะจัดท าข้อมูลรายงาน คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

สรุปผล และจัดท าเล่มรายงาน 

คณะกรรมการฯ พิจารณา 



ส่วนที่ 2.5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของคณะตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี        
ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบฟอร์มรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

คณะจัดท าข้อมูล
รายงานแผน/ผลการ

ด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผล และจัดท าเล่ม

รายงาน 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งแบบฟอร์มให้คณะเบื้องต้นแล้ว 
โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 



ตอนที่ 3 
ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก และสถาบัน 



แผนการจัดเก็บข้อมูลระดับส านักและสถาบัน 

เริ่มแจกแบบสอบถาม 

16 ต.ค. 62 

สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก  
และสถาบัน 

1 ต.ค. 62 

15 ต.ค. 62 

- เริ่มเก็บแบบสอบถาม 
- จัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

20 พ.ย. 62 

คณะกรรมการตรวจตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

25 ต.ค. 62 

สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ของส านัก และสถาบัน 

30 ต.ค. 62 

- จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร ์

- จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์

- จัดเก็บข้อมูลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
- จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1 พ.ย. 62 

เก็บข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 



ส่วนที่ 3.1 ผลการด าเนินงานของส านัก และสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

ส านัก และสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 



ส่วนที่ 3.1 ผลการด าเนินงานของส านัก และสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

ส านัก และสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

ส านักและสถาบันจัดส่งเล่มรายงาน และไฟล์ผลการด าเนินงาน 



ส่วนที่ 3.1 ผลการด าเนินงานของส านัก และสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ 

ส านัก และสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการ  
ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการฯ
รวบรวมผลการตรวจ 

และสรุปข้อมูล 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

ส านักและสถาบันจัดเตรียมหลักฐานให้คณะกรรมการเพ่ือตรวจผลการด าเนินงาน 



ส่วนที่ 3.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะได้รับ
จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักและสถาบัน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมรายละเอียด 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

คณะอนุกรรมการฯ
สรุปข้อมูลและ    
จัดท ารายงาน 

หมายเหตุ ส านักและสถาบันไม่ต้องจัดส่งข้อมูล เนื่องจากใช้ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน 



ส่วนที่ 3.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการ ส านัก 
และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 

หมายเหตุ ส านักและสถาบันไม่ต้องจัดส่งข้อมูล เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 



ส่วนที่ 3.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านัก 
และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมแบบสัมภาษณ ์

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

ผู้อ านวยการ 

บุคลากรในส านัก/สถาบัน 

ตัวแทนผู้ใช้บริการ 

แต่ละส านัก/สถาบัน 
รวม 10 คน 

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งแบบสัมภาษณ์ส่วนของผู้อ านวยการให้ส านักและ
สถาบันเบื้องต้นแล้ว โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

คณะอนุกรรมการฯ 
สรุปข้อมูลและจัดท า

รายงาน 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 



ส่วนที่ 3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หมายเหตุ งานประกันคุณภาพจัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลให้ส านักและสถาบัน
เบื้องต้นแล้ว โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

แบบฟอร์มรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

ส านักและสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงาน 

คณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผล และจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการฯ พิจารณา 



ส่วนที่ 3.5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของส านัก และสถาบันตามข้อที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ      
และประเมินผลงานในต าแหน่งผู้อ านวยการที่ให้ไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งแบบฟอร์มให้ส านักและสถาบัน
เบื้องต้นแล้ว โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

แบบฟอร์มรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

ส านักและสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงาน

แผน/ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และ

จัดท ารายงาน 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 



ภาพรวมการรวบรวมข้อมูล 

คณะอนุกรรมการฯจัดส่งเครือ่งมือ 
การประเมินให้คณะ ส านัก และสถาบัน 
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กอง
นโยบายและแผน 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล 

คณะอนุกรรมการฯรวบรวมผลสรุป
ข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการฯ พิจารณา 



THANK  YOU 


