
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ 
สํานัก และสถาบัน  



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน
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นางศิริพร  โรจนพิทักษกุล
ผูชวยเลขานุการ

นางสาววัญวิริญจ  แจงพลอย
ผูชวยเลขานุการ

นายโอภาส  เขียววิชัย
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ วงษอินทร
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารยสุวิทย  เฑียรทอง
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ  อาจคุมวงศ
กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  สังขสุวรรณ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช  ทองอําไพ
กรรมการ



คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย         
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะอนุกรรมการฯ แบงออกเปน 3 ดาน

1. ดานตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

 มีหนาที่ ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย คณะ 
สํานัก และสถาบัน การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ดานจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน

 มีหนาที่ 1. จัดทําคูมือการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย คณะ 
สํานัก และสถาบัน 
3. จัดทํารายงานการติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน

3. ดานการจัดเก็บแบบสอบถามและจัดสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ

 มีหนาที่ 1. ดําเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2. ดําเนินการแจกแบบสัมภาษณ ประสานงานและจัดสัมภาษณอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
รวมถึงผูที่เกี่ยวของ และสรุปผลการสัมภาษณ
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย         
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
แบงเปน 6 สวน 
1. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ       

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ   ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564
4. การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. การประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา...           

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563
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สวนที่ 1 

(30 คะแนน)

สวนที่ 2 

(25 คะแนน)

สวนที่ 3 

(20 คะแนน)

สวนที่ 4 

(10 คะแนน)

สวนที่ 6 

(5 คะแนน)
 สวนที่ 5

( 10 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนนตามกรอบฯ



กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ               
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
แบงเปน 5 สวน 
1. ผลการดําเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. คุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564
4. การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563
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สวนที่ 1 

(35 คะแนน)

สวนที่ 2 

(25 คะแนน)

สวนที่ 3 

(25 คะแนน)

สวนที่ 4 

(10 คะแนน)

สวนที่ 5 

(5 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนนตามกรอบฯ



กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานัก และสถาบัน     
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
แบงเปน 5 สวน 
1. ผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ   ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564
4. การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักและสถาบัน ตามความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563
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สวนที่ 1 

(35 คะแนน)

สวนที่ 2 

(25 คะแนน)

สวนที่ 3 

(25 คะแนน)

สวนที่ 4 

(10 คะแนน)

สวนที่ 5 

(5 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนนตามกรอบฯ



ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื�องที� 1 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

(จําแนก 5 คณะ)
ระดับสํานัก สถาบัน

(จําแนก 6 สํานัก สถาบัน)

ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก    
และสถาบัน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

1 รอยละของตัวชี้วัด KR
ที่บรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร  (15 คะแนน)

1 รอยละของตัวชี้วัด KR
ที่บรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร (15 คะแนน)

1 รอยละของตัวชี้วัด KR
ที่บรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร (15 คะแนน)

2 รอยละของตัวชี้วัด KPI
ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ   (15 คะแนน)

2 รอยละของตัวชี้วัด KPI
ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ   (10 คะแนน)

2 รอยละของตัวชี้วัด KPI
ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ   (10 คะแนน)

-

3 รอยละการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร  
ของคณะ
(10 คะแนน)

3 รอยละการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร   
ของสํานัก/สถาบัน
(10 คะแนน)

คะแนนรวม

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก          
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 คะแนน 35 คะแนน 35 คะแนน
8



ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64 1-30 พ.ย. 641-7 พ.ย. 64

คณะ สํานัก 
และสถาบัน 

จัดสงรายงานผลฯ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

สรุปและ
จัดทํารายงาน

คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ผลการปฏิบัติ
ราชการ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
สรุปผลและจัดทํา

รายงาน

คณะอนุกรรมการ 
ดานตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบรายงาน

คณะ สํานัก และสถาบัน 
จัดสงเลมรายงาน และไฟลผลการดําเนินงาน

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดเตรียมหลักฐาน 
ใหคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ตามแผนยุทธศาสตร เพื่อตรวจผลการดําเนินงาน
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ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื�องที� 2 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

(จําแนก 5 คณะ)
ระดับสํานัก สถาบัน

(จําแนก 6 สํานัก สถาบัน)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชจายงบประมาณ 

1 รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
เทียบกับรอยละการใชจายรวม 
(10 คะแนน)

1 รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
เทียบกับรอยละการใชจายรวม 
(10 คะแนน)

1 รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
เทียบกับรอยละการใชจายรวม
(10 คะแนน)

2 รอยละของการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาสเทยีบกับ
เปาหมาย (5 คะแนน)

2 รอยละของการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาสเทยีบกับ
เปาหมาย (5 คะแนน)

2 รอยละของการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาสเทยีบกับ
เปาหมาย (5 คะแนน)

3 รอยละของโครงการ       
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(10 คะแนน)

3 รอยละของโครงการ         
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(10 คะแนน)

3 รอยละของโครงการ         
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(10 คะแนน)

คะแนนรวม 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก          
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 คะแนน 25 คะแนน 25 คะแนน
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ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64

คณะ สํานัก และสถาบัน 
ตรวจสอบผลการเบิกจาย
งบประมาณและจัดสง

รายงานปญหาและอุปสรรค

คณะอนุกรรมการดาน
จัดเก็บขอมูลฯ สรุปผล
การเบิกจายงบประมาณ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

คณะอนุกรรมการดาน
ตรวจสอบฯ ตรวจสอบ

รายงาน

1-30 พ.ย. 64
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ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื�องที� 3 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

(จําแนก 5 คณะ)
ระดับสํานัก สถาบัน

(จําแนก 6 สํานัก สถาบัน)

ประเมินคุณภาพการบริหารงาน
ของอธิการบดี คณบดี 
และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

1 คะแนนเฉลี่ยโดยรวม       
จากแบบสอบถาม (20 คะแนน)

1 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจาก
แบบสอบถาม (20 คะแนน)

1 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจาก
แบบสอบถาม (20 คะแนน)

2 การสัมภาษณอธิการบด ี    
และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 
( - คะแนน)

2 การสัมภาษณกลุมบุคคลที่
เก่ียวของ
( - คะแนน)

2 การสัมภาษณกลุมบุคคลที่
เก่ียวของ
( - คะแนน)

-
3 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบ
ประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา
(5 คะแนน)

3 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
(5 คะแนน)

คะแนนรวม

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก          
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 คะแนน 25 คะแนน 25 คะแนน
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ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1-15 ก.ย. 64 16-30 ก.ย. 64 16-31 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64 

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บแบบสอบถามฯ 

แจกแบบสอบถาม 

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บแบบสอบถามฯ 

จัดเก็บแบบสอบถาม 

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
วิเคราะห แปลผล 

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

คณะอนุกรรมการดาน
ตรวจสอบฯ 

ตรวจสอบรายงาน

• ระดับมหาวิทยาลัย
   - อาจารยในมหาวิทยาลัย
   - บุคลากรและเจาหนาที่ 

• ระดับคณะ
   - บุคลากรในคณะ

• ระดับสํานัก/สถาบัน
   - บุคลากรในมหาวิทยาลัย
   - นักศีกษาระดับผูนํา
   - บุคคลภายนอก

ผูตอบแบบสอบถาม

1-30 พ.ย. 64
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ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
โดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1-15 ก.ย. 64 16-30 ก.ย. 64 16-30 ก.ย. 64 1-31 ต.ค. 64 1-31 ต.ค. 64

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บ

แบบสอบถามฯ 
แจกแบบสัมภาษณ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บ

แบบสอบถามฯ 
จัดเก็บแบบสัมภาษณ

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ 
ดําเนินการสัมภาษณ

(รอกําหนดการสัมภาษณ)

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทําสรุปผลการ

สัมภาษณ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

ผูใหสัมภาษณ
• อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ

• บุคคลที่เกี่ยวของ
   - บุคลากรในมหาวิทยาลัย
   - นักศึกษาระดับผูนํา
   - บุคคลภายนอก

คณะอนุกรรมการ 
ดานตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบรายงาน

1-30 พ.ย. 64
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ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี
โดยใชแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1-30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

รวบรวมขอมูลผลการประเมินฯ
(ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการฯ)

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

วิเคราะหผลการประเมินฯ 

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

คณะอนุกรรมการ 
ดานตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบรายงาน

1-30 พ.ย. 64
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ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1-30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

รวบรวมขอมูลผลการประเมินฯ
(ขอมูลจากกองนโยบายและแผน)

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

วิเคราะหขอมูลผลการ
ประเมินฯ 

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

คณะอนุกรรมการ 
ดานตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบรายงาน

1-30 พ.ย. 64
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การประเมินผลการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื�องที� 4 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

(จําแนก 5 คณะ)
ระดับสํานัก สถาบัน

(จําแนก 6 สํานัก สถาบัน)

การประเมินผลการบริหารความ
เ สี่ ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บคุ ม ภ า ย ใ น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนนจากรายงานและการ
สัมภาษณอธิการบดี
และผูรับผิดชอบการดาํเนินงาน
(10 คะแนน)

คะแนนจากรายงานและการ
สัมภาษณคณบดีและผูรับผิดชอบ  
การดําเนินงาน
(10 คะแนน)

คะแนนจากรายงานและการ
สัมภาษณผูอํานวยการ        
และผูรับผิดชอบการดาํเนินงาน
(10 คะแนน)

คะแนนรวม

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก          
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน
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การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ย. 64 16-31 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64

คณะ สํานัก และสถาบัน 
จัดทํารายงานสงใหงาน

ประกันคุณภาพ 

คณะอนุกรรมการดาน
จัดเก็บขอมูลฯ สรุปผล
การบริหารความเสี่ยงฯ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

คณะอนุกรรมการดาน
ตรวจสอบฯ ตรวจสอบ

รายงาน

16-30 ก.ย. 64

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ 
ดําเนินการสัมภาษณ

1-30 พ.ย. 64
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การประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื�องที� 5 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

(จําแนก 5 คณะ)
ระดับสํานัก สถาบัน

(จําแนก 6 สํานัก สถาบัน)

การประเมินผลการดําเนินการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

การพัฒนาทองถิ่น
(10 คะแนน) - -

คะแนนรวม

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก          
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 คะแนน - คะแนน - คะแนน
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การประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1-30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64

คณะกรรมการลง
พื้นที่ประเมินผลการ

ดําเนินการฯ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

จัดเก็บขอมูล

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงาน

คณะอนุกรรมการดาน
ตรวจสอบฯ ตรวจสอบ 

รายงาน

1-30 พ.ย. 64
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การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื�องที� 6 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

(จําแนก 5 คณะ)
ระดับสํานัก สถาบัน

(จําแนก 6 สํานัก สถาบัน)

การประเมินผลการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการพัฒนาและผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารฯ
( 5 คะแนน)
 

แผนการพัฒนาและผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารฯ
( 5 คะแนน)
 

แผนการพัฒนาและผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารฯ
( 5 คะแนน)

คะแนนรวม

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก          
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
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การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

16-30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64 16-31 ต.ค. 64 

คณะ สํานัก และสถาบัน 
จัดทําแผนการ
ดําเนินงานฯ

คณะ สํานัก และ
สถาบัน จัดสงรายงาน
ผลการดําเนินงานฯ

คณะอนุกรรมการ 
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 

สรุปผลการดําเนินงานฯ

คณะอนุกรรมการดาน
ตรวจสอบฯ จัดทํา

รายงาน

คณะอนุกรรมการดาน
ตรวจสอบฯ ตรวจสอบ

รายงาน

1-30 พ.ย. 64
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การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวมและขั้นตอน
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ภาพรวมกําหนดการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1-15 ก.ย. 64 16-30 ก.ย. 64 16-30 ก.ย. 64

เริ่มแจกแบบสัมภาษณ
เริ่มแจกแบบสอบถาม

เก็บแบบสอบถาม
เก็บแบบสัมภาษณ

ดําเนินการสัมภาษณ

หนวยงานจัดสงรายงาน
1.ผลการดําเนินงาน
2.รายงานปญหาอุปสรรค
3.แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

30 ก.ย. 64 1-15 ต.ค. 64

คณะอนุกรรมการ
ดานจัดเก็บขอมูลฯ 
สรุปผลในแตละสวน
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ภาพรวมกําหนดการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)

16-31 ต.ค. 64 1-30 พ.ย. 64 1-31 ธ.ค. 64 1-31 ม.ค. 64 ก.พ. 65

1.คณะกรรมการฯตรวจ
ประเมินผลการปฏิบิติ
ราชการตามตัวชี้วัดฯ
2.คณะอนุกรรมการ
ดานการจัดเก็บขอมูลฯ
จัดทํารายทุกสวน

คณะอนุกรรมการ
ดานตรวจสอบฯ
ตรวจสอบรายงาน

คณะอนุกรรมการดาน
จัดเก็บขอมูลฯ 

ดําเนินการจัดทํา
รูปเลมรายงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจ
สอบฯ วิเคราะหขอมูลรายงาน
เพื่อนําเสนอตอประชุมสภาฯ

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ นําเสนอ

รายงาน ตอที่ประชุมสภา
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะอนุกรรมการฯ จัดสงเครื่องมือ
การประเมินใหคณะ สํานัก และสถาบัน 
หรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เวบ็ไซต
กองนโยบายและแผน

คณะ สํานัก และสถาบัน 
จัดสงรายงานผลการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการดานการจัดเก็บขอมูลฯ 
วิเคราะห แปลผล

คณะอนุกรรมการดานการจัดเก็บขอมูลฯ 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

คณะอนุกรรมการดานตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบความถูกตองของรายงาน

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบฯ 
วิเคราะหขอมูล นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Download คูมือการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

Download รายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ 
แยกตามหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download แบบฟอรมรายงานผล
การดําเนินงาน แยกตามหนวยงาน
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ขอบคุณ


