
การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

คณะ ส านัก และสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
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นางศิริพร  โรจน์พิทักษ์กุล 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวเอ้ือมพร  ศรีสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายโอภาส  เขียววิชัย 
ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 
รองประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑียรทอง 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  สังข์สุวรรณ 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ 
กรรมการ 



คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก  
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะอนุกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
 

1. ด้านตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
   มีหน้าที่     1. ด าเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 

        คณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ด้านจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน  
     มีหน้าที่  1. จัดท าคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และ สถาบัน 
  2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ 
     ส านัก และสถาบัน  ส่วนที่ 1- 5   
  3. จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

3. ด้านจัดเก็บแบบสอบถามและจัดสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวขอ้ง 
 มีหน้าที่  1. ด าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  2. ด าเนินการแจกแบบสัมภาษณ์ ประสานงานและจัดสัมภาษณ์อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
     รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการสัมภาษณ์ 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน  
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563       
   ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงาน 
   ได้รับจัดสรร 
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหน่วยงานตามความเห็น  
   ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ 
   ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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) 
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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 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจาก
แบบสอบถาม (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
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ท่ีให้ไว้ในปีงบประมาณท่ีแล้ว 

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. 2563 
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การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

คณะ ส านัก และสถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดการและขั้นตอน 



ส่วนที่ 1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  

รอบ 12 เดือน 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านจัดเก็บข้อมูลฯ 

สรุปและจัดท าเอกสาร 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ 

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ตรวจประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะ ส านัก และสถาบัน จัดส่งเล่มรายงาน 
และไฟล์ผลการด าเนินงาน 

คณะ ส านักและสถาบัน จัดเตรียมหลักฐานให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามแผนยุทธศาสตร์  

เพื่อตรวจผลการด าเนินงาน 

30 มิ.ย.63 1-15 ต.ค.63 30 ก.ย.63 

8 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  

รอบ 9 เดือน 

16-31 ต.ค.63 16-31 ต.ค.63 1พ.ย.เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านจัดเก็บข้อมูลฯ  

สรุปผลการตรวจประเมิน 
และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ  

คณะอนุกรรมการ 
ด้านตรวจสอบฯตรวจสอบ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  
 



ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ 
จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1-5 ต.ค.63 16-31 ต.ค.63 1พ.ย.เป็นต้นไป 30 ก.ย.63 
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คณะ ส านัก และสถาบัน  
ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และจัดส่งรายงานปัญหาและอุปสรรค 
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1-15 ก.ย.63 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านจัดเก็บแบบสอบถามฯ  

จัดเก็บแบบสอบถาม 

ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านจัดเก็บแบบสอบถามฯ  

แจกแบบสอบถาม 

16-30 ก.ย.63 

ระดับคณะ 

ระดับส านัก/สถาบนั  

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 

บุคลากรในคณะ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านัก/สถาบัน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 (1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี
ผู้อ านวยการ โดยใช้แบบประเมิน (แบบสอบถาม) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บ
ข้อมูลฯ  วิเคราะห์ แปลผล  

(แบบสอบถาม) 

 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บ
ข้อมูลฯ จัดท ารายงานผล 
การประเมิน(แบบสอบถาม) 

คณะอนุกรรมการด้าน
ตรวจสอบฯ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานผล
การประเมิน(แบบสอบถาม) 

1-15 ต.ค.63 16-31 ต.ค.63 1พ.ย.เป็นต้นไป 



ส่วนที่ 3 (2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี
ผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามฯ 
จัดเก็บแบบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 

และสถาบัน ด าเนินการ
สัมภาษณ์ 

(รอก าหนดการสัมภาษณ)์ 

1-15 ส.ค. 63 16-31 ส.ค. 63 1-30 ก.ย. 63 
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คณะอนุกรรมการด้าน 
จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามฯ 

แจกแบบสัมภาษณ์ 

1-15 ต.ค. 63 16-31 ต.ค.63 1พ.ย.เป็นต้นไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 อธิการบดี 
 คณบดี 
 ผู้อ านวยการ 
 บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาระดับผู้น า 
 บุคคลภายนอก 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามฯ 

จัดท าสรุปผลการสัมภาษณ์  

คณะอนุกรรมการ 
ด้านจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามฯ 
จัดท ารายงานผลการสัมภาษณ์ 

คณะอนุกรรมการด้าน
ตรวจสอบฯตรวจสอบ 

ความถูกต้องของรายงาน 
ผลการสัมภาษณ ์

 



ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1-15 ต.ค.63 16-31 ต.ค.63 1พ.ย.เป็นต้นไป 
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30 ก.ย.63 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดท ารายงานความเสี่ยงและควบคมุ
ภายในส่งให้งานประกันคุณภาพ 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ  
สรุปผลการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน 
 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ  
จัดท ารายงานผลการบรหิารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 
 

คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

 



1พ.ย.เป็นต้นไป 16-31 ต.ค.63 1-15 ต.ค.63 30 ก.ย.63 

ส่วนที่  5 การประเมินผลการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

16-30 มิ.ย.63 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ  
สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดท าแผนการด าเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



ภาพรวมก าหนดการและข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  ผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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เริ่มแจกแบบสัมภาษณ์ 

1-30 ก.ย. 63 

สัมภาษณ์อธิการบด ี 
สัมภาษณ์คณบดี  
สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
สัมภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

16-31 ส.ค. 63 

เก็บแบบสัมภาษณ์ 

30 ก.ย. 63 

หน่วยงานจัดส่งรายงาน 
 ส่วนท่ี1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

การปฏิบัติราชการ 
    (รอบ 12 เดือน) 
 ส่วนท่ี 2 รายงานปัญหาและอุปสรรค 
 ส่วนท่ี 5 ผลการด าเนินงาน 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1-15 ส.ค. 63 

เริ่มแจกแบบสอบถาม 

1-15 ก.ย. 63 

16-31 ส.ค. 63 

เก็บแบบสัมภาษณ์ 

30 มิ.ย. 63 

หน่วยงานจัดส่งรายงาน 
 ส่วนท่ี1 ผลการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ 
    (รอบ 9 เดือน) 
 ส่วนท่ี 5 แผนการด าเนินงาน 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบฯ 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน 

 ผลการด าเนินงานส่วนที่1-5 

16–31 ต.ค.63 

คณะกรรมการฯตรวจประเมินผลการ      
ปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ  
  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่วนที่1-5 
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1- 31 ม.ค.64  

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบฯด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก ส านัก และสถาบัน เพื่อน าเสนอต่อ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

1- 30 พ.ย.63  

1-31 ธ.ค.63 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ  
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ส านัก  
และสถาบัน 

ก.พ.64 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบฯ
น าเสนอรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ ส านัก ส านัก และสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 

ภาพรวมก าหนดการและข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 

1-15 ต.ค. 63 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บ
ข้อมูลฯสรุปผลการ

ด าเนินงานในแต่ละส่วน 



สรุปขั้นตอนการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
คณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะอนุกรรมการฯ  จัดส่งเครื่องมือ 
การประเมินให้คณะ ส านัก และสถาบัน 
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ 
วิเคราะห์ แปลผล  

คณะอนุกรรมการด้านจัดเก็บข้อมูลฯ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 

คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ ส านัก และสถาบัน วิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 



เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานประเมินมหาวิทยาลยั ปี 2562  
แยกตามหน่วยงาน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ประเมินมหาวิทยาลยั ปี 2563 



ขอบคุณ 


