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คู่มือ
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 บัญญัติว่าให้มีคณะกรรมการ
ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย และมาตรา 50 “ให้ค ณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย” โดยรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ส่วนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นําบทบัญญัติในหมวด 4 “การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล” มาบังคับใช้โดยอนุโลม
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการฯ
ได้ วางกรอบการประเมิ นไว้ 5 ประเด็ น ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการวิ จั ย ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะ
จากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนา และสมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะของผู้บริหาร
ในแต่ละประเด็นมีตัวชี้วัดผลงาน 2-5 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งกําหนดค่าน้ําหนักตามความสําคัญของของแต่ละ
ตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
คณะกรรมการตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดทําเอกสารคู่มือการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล นําแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัย และอํานวยความสะดวกให้แก่
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน ที่ต้องรับการประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ให้ครบถ้วน
และสอดคล้องกับกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/
สถาบั น หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารนี้ จ ะสามารถให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะ สํ า นั ก /สถาบั น
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทําต่อไป
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เมษายน 2559

สารบัญ
หน้า
ปกใน
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.1 หลักการและทีม่ า
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
1.3 แนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
1.4 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
1.5 ปฏิทินการติดตาม ตรวสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 วิธีการและแนวทางติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 การคํานวณผลการประเมิน
2.5 การคํานวณผลการประเมินคะแนนรวม
2.6 ค่าน้ําหนักในการประเมินหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 รายละเอียดการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.2 ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา การวิจัย
3.3 ประเด็นที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
3.4 ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนา
3.5 ประเด็นที่ 5 สมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 1
กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
1.1 หลักการและที่มา
1.1.1 พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 50 และ 39 บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิ ทยาลัย ทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี และคณบดี โดยให้ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย และรับฟังความคิดเห็น
อย่ า งกว้ า งขวางเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี คณบดี รายงานผลพร้ อ มความเห็ น ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยทุกปี
1.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 กําหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย หรืออาจพิจารณาเลือก
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินจุดเน้นเฉพาะคราว ในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบประเมินและบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ หรืออื่นๆ
ที่เห็นว่าเหมาะสม หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
1.1.3 สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 008/2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการ
และเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และรองประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2558 ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการสรรหากรรมการแทนตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม เป็นกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ แทนตําแหน่งที่ว่างลงตามคําสั่งสภามหาทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 012/2559 ลงวันที่
22 มีนาคม พ.ศ. 2559 และแต่งตั้งให้ นายสะอาด เข็มสีดา ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการฯ ตามคําสั่ง
สภามหาทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 016/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
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1) นายพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ รองประธานกรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการและเลขานุการ
6) นายสะอาด เข็มสีดา
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและมีมติ
กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ดังนี้
1) ประเด็นที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าน้ําหนัก
ร้อยละ 20 โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
1.2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
1.3) ร้ อ ยละการบรรลุ เ ป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ/กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.4) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการหารายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2) ประเด็นที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา การวิจัย
ค่าน้ําหนักร้อยละ 60 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2.2) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2.3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ต่อการจัดการเรียนการสอน
หรือการบริการ
2.4) ระดับความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย
3) ประเด็ นที่ 3 ประเมิ นประสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ค่าน้ําหนักร้อยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสําเร็จ
ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4) ประเด็นที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนาค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2 ตัว ได้แก่
4.1) ระดับความสําเร็จในการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมหาวิทยาลัยมาใช้งาน
การพัฒนา
4.2) ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามแผนการนําข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา
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5) ประเด็นที่ 5 ประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะ ความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2 ตัว ได้แก่
5.1) ระดับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
5.2) ระดับคุณลักษณะ ความเป็นผู้นํา และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
1.1.5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ทยาลัย เห็น ชอบให้
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากปีงบประงบมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน นําแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานต่างๆ ให้ทราบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
1.2.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/สํานัก ทราบกรอบการประเมิน และวิธีการประเมิน
ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 เพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบแนวทางตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีมาตรฐาน

1.3 แนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดแนวคิดในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ดังนี้
1.3.1 ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
1.3.2 ดําเนินการในลักษณะกัลยาณมิตรกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมุ่งดําเนินการเพื่อส่งเสริม
พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดีและของผู้บริหารระดับคณะ
1.3.3 ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับ
บุคลากรและหน่วยงานโดยไม่จําเป็น
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1.4 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/สํานัก ต้องได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินทั้ง 5 ประเด็น ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้

ประเด็นที่ 1
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้ จ่าย
งบประมาณ

ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา
และการบริหารการวิจยั

แผนภาพที่1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จากกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ทั้ง 5 ประเด็น กําหนดตัวชี้วัด ค่าน้ําหนัก และเกณฑ์การ
ให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ไว้ดังตารางที่ 1

4

ตารางที่ 1 ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วดั

น้ําหนัก

ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวม
1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน
1.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม
1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนในการหารายได้ของ
หน่วยงาน
ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา และการบริหารการวิจยั
2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน
2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้รับบริการต่อการ
จัดการเรียนการสอนหรือการบริการ
2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารการวิจัย
1) ร้อยละของงานวิจัยต่ออาจารย์ประจํา
2) จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์ประจํา

20
5
5
5

75 80 85 90
65 70 75 80
75 80 85 90

94
82
95

5

75 80 85 90

95

50
10

60 70 80 90 100

10

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

20
5
5

40

45

50

55

60

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อ
อาจารย์ประจํา
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- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4) ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วดั

น้ําหนัก

ประเด็นที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะ
จากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนา
4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข้อเสนอแนะจากการประเมิน
มหาวิทยาลัยมาใช้งานการพัฒนา
4.2 ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามแผนการนํา
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา
ประเด็นที่ 5 สมรรถนะการบริหารคุณลักษณะของผู้บริหาร
5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
5.2 ระดับคุณลักษณะ ความเป็นผู้นํา และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
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1.5 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามกรอบการประเมิน และระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และ
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปฏิทินการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

7 เมษายน 2559
(9:00-12:00 น.)

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559
- ทบทวนกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าน้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
และปฏิทินการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
25 เมษายน 2559
ชี้แจงกรอบการประเมิน วิธีการ และเครื่องมือในการประเมินต่อ
(9:30-12:00 น.)
ผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย
12 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559
(9:30-12:00 น.)
- ชี้แจงกรอบการประเมิน วิธีการประเมินและเครื่องมือในการประเมินต่อ
ผู้บริหาร
9 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559
(9:30-12:00 น.)
- พิจารณากําหนดรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทํารายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 - เก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
13-14 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559
(9:00-16:00 น.)
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
26 ตุลาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559
(9:00-12:00 น.)
- พิจารณารายงานและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง)
ตุลาคม–พฤศจิกายน
- ปรับปรุง แก้ไข รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2559
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง)
22 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559
(9:00-12:00 น.)
- พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข)
25 พฤศจิกายน 2559 แจ้งผลการประเมินต่อผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ)
ทราบและชี้แจงกรณีเห็นแย้งกับผลการประเมิน
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หมายเหตุ
- คณะกรรมการฯ
- ประธานกรรมการฯ และ
เลขานุการ
- คณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ

- อนุกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

9 ธันวาคม 2559
(9.00-12.00 น.)

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559
- พิจารณาตรวจทาน ปรับปรุง แก้ไข รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- พิจารณาเอกสารนําเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559
- เตรียมการก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
- เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

19 ธันวาคม 2559
(9:00-12:00 น.)

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หมายเหตุ
- คณะกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ

ส่วนที่ 2
วิธีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2.1.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 เพื่ อติ ดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิ ท ธิภ าพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึ กษา
และการบริหารการวิจัย
2.1.3 เพื่ อติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลการบริ หารความเสี่ ยง
และการควบคุมภายใน
2.1.4 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช้ใน
การพัฒนา
2.1.5 เพื่อประเมินสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะ ความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

2.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการฯ ได้กําหนด
กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยดําเนินการใน 5 ลักษณะ คือ
2.2.1 การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น
1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2) รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมจากมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/สํานัก
3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 ของมหาวิทยาลัย
คณะ สถาบัน/สํานัก
2.2.2 การสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา คณาจารย์/บุคลากร ผู้รับบริการ ฯลฯ
2.2.3 การสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ
2.2.4 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
2.2.5 การสังเกตการณ์ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/สํานัก เช่น
1) สภาพแวดล้อมของสถานที่
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร
3) ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการ
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วดั
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- ฐานข้อมูลระบบบริหาร
1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ ชุดที่ 1 แบบรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณภาพรวม
งบประมาณและการเงิน
รายจ่ายภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ ชุดที่ 2 แบบรายงานผลการใช้
- ฐานข้อมูลระบบบริหาร
ลงทุน
จ่ายงบประมาณงบลงทุน
งบประมาณและการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.3 ร้อยละการบรรลุ
ชุดที่ 3 แบบรายงานผลการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะ
เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี - สถาบัน/สํานัก
โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4 ร้อยละการบรรลุ
ชุดที่ 4 รายงานผลการดําเนิน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป้าหมายของแผนใน ตามแผนการหารายได้จากพันธ - คณะทั้ง 8 คณะ
การหารายได้ของ
กิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ - สถาบันวิจัยฯ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2559
- สํานักงานอธิการบดี
ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา และการบริหารการวิจยั
2.1 ร้อยละการบรรลุ
ชุดที่ 5 แบบรายงานผลการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
- คณะ
เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สถาบัน/สํานัก
ประจําปีของหน่วยงาน
2.2 ระดับความสําเร็จของ ชุดที่ 6 แบบสอบถามประเมินผล - ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (ผูท้ รงคุณวุฒิ
การดําเนินงานตาม
งานตามของมหาวิทยาลัย
ในสภามหาวิทยาลัย และสภา
ภารกิจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โดยผู้
วิชาการ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้
มหาวิทยาลัย/
มีส่วนได้ส่วนเสีย)
บัณฑิต)
หน่วยงาน
ชุดที่ 7 แบบสนทนากลุ่มเพื่อ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย)
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วดั

2.3 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการต่อการ
จัดการเรียนการสอน
หรือการบริการ

2.4 ระดับความสําเร็จใน
การบริหารการวิจัย

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
ชุดที่ 9 แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี
และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชุดที่ 10 แบบสัมภาษณ์บุคลากร
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ชุดที่ 11 แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชุดที่ 12 แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการการเรียนการสอนของ
คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชุดที่ 13 แบบสนทนากลุ่มเพือ่
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โดย
นักศึกษา)
ชุดที่ 14 แบบสอบถาม
ประเมินผลงานของสถาบันวิจัย ฯ
ชุดที่ 15 แบบรายงานจํานวน
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน
การวิจัย ประจําปีงบประมาณ
พ. ศ. 2559
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แหล่งข้อมูล
- อธิการบดี

- คณบดี 8 คณะ
- ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก 4
หน่วยงาน
- ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร

- นักศึกษาทีค่ ดั เลือกมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนักศึกษาทั้งหมด

- นักศึกษาในสังกัดของคณะนั้นๆ
ที่คัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

- ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาละ 2 คน

- คณาจารย์
- คณะ 8 คณะ
- สถาบันวิจัยฯ
- คณะ 8 คณะ

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วดั

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ชุดที่ 16 แบบรายงานการ
- สถาบันวิจัยฯ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
- คณะ 8 คณะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
3.1 ระดับความสําเร็จใน
ชุดที่ 17 แบบรายงานผลการ
- คณะ และ สถาบัน/สํานัก
การบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานระบบบริหารความ
และระบบควบคุมภายใน เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัย
มาใช้ในการพัฒนา
4.1 ระดับความสําเร็จใน
ชุดที่ 18 แบบรายงานผลการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดําเนินตามข้อเสนอแนะผลการ - คณะ และ สถาบัน/สํานัก
การนําข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
ประเมินในรอบปีงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยมาใช้งาน ผ่านมา
การพัฒนา
4.2 ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุ ชุดที่ 19 แบบรายงานการบรรลุ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- คณะ และ สถาบัน/สํานัก
เป้าหมายตามแผนการ เป้าหมายตามแผนการนํา
นําข้อเสนอแนะมาใช้ใน ข้อเสนอแนะจากการนําผลการ
การพัฒนา
ประเมินในรอบปีมาใช้ในการ
พัฒนาปีงบประมาณที่ผ่านมา
ประเด็นที่ 5 สมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะของผู้บริหาร
5.1 ระดับสมรรถนะ
ชุดที่ 20 แบบสอบถามประเมิน - คณาจารย์และบุคลากร
ทางการบริหารของ
สมรรถนะทางการบริหารและ
ผู้บริหาร
คุณลักษณะความเป็นผู้นําและ
5.2 ระดับคุณลักษณะ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ความเป็นผู้นําและธรร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มาภิบาลของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
1. คณะ 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์
2. สํานัก 3 สํานัก ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการฯ และสํานักส่งเสริมวิชาการฯ
3. สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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2.4 การคํานวณผลการประเมิน
2.4.1 ระดับคะแนนของผลการประเมินในภาพรวมทุกตัวชี้วัด
คะแนนที่ได้รบั
ผลการประเมิน
4.51 – 5.00
ดีเยี่ยม
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.51 – 2.50
ควรปรับปรุง
1.00 – 1.50
ต้องปรับปรุง
2.4.2 ลักษณะของตัวชี้วัดที่นํามาประเมินผลงาน
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จํานวน ร้อยละ แนวทางการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่เหมาะสม
2) ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดับคะแนนใน
แต่ละขั้นตอน การดําเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถ้วนในขั้นตอนนั้น
3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงขั้นตอนการดําเนินงาน แนวทางการประเมินจะมีคําอธิบาย
ผลงานในแต่ละระดับให้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนจะมีคําอธิบายผลงานในการประเมินผลในทุกขั้นตอน
ของผลการดําเนินงาน
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2.4.3 ตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมิน
1) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวอย่าง ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 88.0
1

2

3

4

5

75

80

85

90

94

ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน

*
88.0
ผลการเบิกจ่ายจริง
- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 88.0 มากกว่าเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 = ร้อยละ 3
- ดังนั้น ผลคะแนนที่ได้จริงจึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 กับระดับ 4
วิธีการคํานวณ
- ผลต่างของการเบิกจ่ายงบประมาณ = ร้อยละ 5 (4-3) เทียบผลต่างของเกณฑ์การให้
คะแนน 1 ระดับ
- ผลต่างของผลการเบิกจ่าย

= ร้อยละ 3 (88.0-85.0)

- เทียบผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนั้น ค่าคะแนนที่ได้คือ 3 + 0.6

=

= 0.6

= 3.60

2) การคํานวณผลการประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงขั้นตอนการดําเนินงาน
ตั ว อย่ า ง ระดั บ ความสํ าเร็ จ ในการบริ ห ารการวิ จั ย ดํ า เนิ น การได้ เสร็ จ ครบถ้ ว น 3
ประเด็น
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน

*
3.00
ผลการประเมินเชิงคุณภาพจริงที่ทําได้
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2.5 การคํานวณผลการประเมินคะแนนรวม
การคํานวณคะแนนรวมผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน / สํานัก จะดําเนินการตามตาราง
และสูตรการคํานวณ ดังตารางที่ 3
ตัวชี้วัด
(i)
KPI 1
KPI 2
.
.
KPI i

น้ําหนัก
(Wi)
W1
W2
.
.
Wi

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
ตามที่คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ

100

ผลงาน คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ยถ่วงนําหนัก
(SMi)
(Wi x SMi)
SM1
W1 x SM1
ผลงานที่
SM2
W2 x SM2
.
.
เกิดขึ้นจริง
.
.
SMi
W3 x SM3
∑
∑

โดยที่

KPI
W
SM
i

หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
หมายถึง น้ําหนักความสําคัญของตัวชี้วัดตามกรอบการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดกับเกณฑ์การให้คะแนน
หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัด ค่าน้ําหนัก และคะแนนที่ได้
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2.6 ค่าน้ําหนักในการประเมินหน่วยงาน
ค่าน้ําหนัก
ม./คณะ สํานัก สถาบัน

ประเด็นประเมิน/ตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

20

20

20

1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายลงทุน
1.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการหารายได้

5
5
5
5

5
5
10
-

5
5
5
5

ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา และการ
บริหารการวิจยั

50

50

50

2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี

10

10

10

2.2 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามภารกิจ

10

10

10

2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้รับบริการต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริการ
2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย

10

30

10

20

-

20

ประเด็นที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

10

10

10

3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

10

10

10

ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนา

10

10

10

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5
5

5
5

5
5

100

100

100

4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมหาวิทยาลัย
มาใช้งานการพัฒนา
4.2 ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามแผนการนําข้อเสนอแนะมาใช้ใน
การพัฒนา
ประเด็นที่ 5 สมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะของผู้บริหาร
5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
5.2 ระดับคุณลักษณะ ความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
รวม
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดตัวชี้วัดผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.1 ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 20)
3.1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
หรือสํานัก/สถาบัน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง
แนวทางการประเมิน
1) การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จะพิ จ ารณาจากอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือสํานัก/สถาบัน ทั้งที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (แผ่นดิน) และเงิน
รายได้ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าว จากฐานข้อมูลระบบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30
กันยายน 2559
2) วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือ
สํานัก/สถาบัน ตามสูตรการคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรการคํานวณ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมจ่ายจริง
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร
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X 100

3) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่มีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (ยกเว้น คะแนนที่ 5 มีช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4
ต่อ 1 คะแนน) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
KPI
ร้อยละการ
เบิกจ่ายภาพรวม

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

75

80

85

90

94

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2559 โดยประมวลข้ อ มู ล ตามแบบรายงานผลการใช้ จ่ ายงบประมาณภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 1)

18

19

20
-

-

-

-

-

9. สํานักงานอธิการบดี

10. สํานักวิทยบริการฯ

11. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

12. สถาบันวิจัยฯ

-

-

8. พยาบาลศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

-

-

6. วิทยาศาสตร์ฯ

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

5. วิทยาการจัดการ

ผล

-

ร้อยละ

4. มนุษยศาสตร์ฯ

ผล

-

ร้อยละ

รวม

3. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ผล

ไตรมาสที่ 4

-

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3

2. เทคโนโลยีการเกษตร

-

ผล

ผล

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

-

แผน

1. ครุศาสตร์

หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ………………………………………... (ไตรมาส ……….)

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามไตรมาส และหน่วยงาน

ร้อยละ
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-

11. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

12. สถาบันวิจัยฯ
-

-

10. สํานักวิทยบริการฯ

-

-

9. สํานักงานอธิการบดี

-

-

8. พยาบาลศาสตร์

-

-

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมทั้งสิ้น

-

6. วิทยาศาสตร์ฯ

-

-

-

5. วิทยาการจัดการ

ผล

-

ร้อยละ

4. มนุษยศาสตร์ฯ

ผล

-

ร้อยละ

รวม

3. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ผล

ไตรมาสที่ 4

-

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3

2. เทคโนโลยีการเกษตร

-

ผล

ผล

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

-

แผน

1. ครุศาสตร์

หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ………………………………………... (ไตรมาส ……….)

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามไตรมาส และหน่วยงาน

ร้อยละ
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-

-

ผล
-

รวม

รวมทั้งสิ้น

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

8. ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

7. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

5. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4. วิจยั เพื่อพัฒนาประเทศ

- ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

- ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

-

ไตรมาสที่ 4
ผล

-

ร้อยละ

- ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ไตรมาสที่ 3
ผล

-

ร้อยละ

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

ไตรมาสที่ 2
ผล

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ผล

-

แผน

- ผลงานการให้บริการวิชาการ

2. ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงบประมาณ/ผลผลิต

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามไตรมาส
ข้อมูล ณ วันที่ ………………………………………... (ไตรมาส ……….)

ร้อยละ
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ผล
-

รวม

รวมทั้งสิ้น

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
8. ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

7. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

5. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4. วิจยั เพื่อพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

ไตรมาสที่ 4
ผล
ร้อยละ

- ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ไตรมาสที่ 3
ผล
ร้อยละ

-

ไตรมาสที่ 2
ผล
ร้อยละ

- ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 1
ผล
ร้อยละ

-

แผน

- ผลงานการให้บริการวิชาการ
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงบประมาณ/ผลผลิต

ข้อมูล ณ วันที่ ………………………………………... (ไตรมาส ……….)

ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามไตรมาส

ร้อยละ
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-

-

-

-

ผล
-

รวมทั้งสิ้น

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

8. ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

7. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

6. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

- การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

5. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4. วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

- ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

- ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผล

-

ร้อยละ

รวม

- ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผล

ไตรมาสที่ 4

-

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

ผล

ผล

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

-

แผน

- ผลงานการให้บริการวิชาการ

2. ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงบประมาณ/ผลผลิต

ข้อมูล ณ วันที่ ………………………………………... (ไตรมาส ……….)

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามไตรมาส

ร้อยละ

3.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่อวัดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลในการเบิ กจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุ นของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือสํานัก/สถาบัน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง
แนวทางการประเมิน
1) พิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะหรือ สํ านั ก /สถาบั น ทั้ งที่ เบิ ก จ่า ยจากเงิน งบประมาณ (แผ่ น ดิ น ) และเงิน รายได้ ทั้ งนี้ ไม่ รวมเงิน
งบประมาณที่ ได้ รั บ การจั ด สรรเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณ โดยจะใช้ ข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยดั ง กล่ า ว
จากฐานข้อมูลระบบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2) วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือ
สํานัก/สถาบัน ตามสูตรการคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรการคํานวณ
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนจ่ายจริง
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร

X 100

3) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่มีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (ยกเว้น คะแนนที่ 5 มีช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2
ต่อ 1 คะแนน) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
KPI
ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบลงทุน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

65

70

75

80

82

4) กรณีคณะ สํานัก/สถาบัน ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนให้นําค่าน้ําหนักไปรวมกับงบ
รายจ่ายทั้งหมด
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ณ
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 โดยประมวลข้ อ มู ล ตามแบบรายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณงบลงทุ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 2)

25

26

27

12. สถาบันวิจัยฯ

11. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

10. สํานักวิทยบริการฯ

9. สํานักงานอธิการบดี

8. คณะพยาบาลศาสตร์

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. วิทยาศาสตร์ฯ

หน่วยงาน
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย
แผน
ผล
ร้อยละเบิกจ่าย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน

งบลงทุน

แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

ร้อยละ

3.1.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน
แนวทางการประเมิน
1) ให้มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน รายงานการดําเนินงานตามแบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) วิเคราะห์ ผ ลการดํ าเนิ น งาน/โครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือสํานัก/สถาบัน ตามสูตรการคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทีบ่ รรลุวัตถุประสงค์
X 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด
3) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่มีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
KPI
ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

75

80

85

90

95

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 3)

28

29

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
จัดสรร
เบิกจ่าย

............................................................................................

กลยุทธ์ที่..................

งาน / โครงการ / กิจกรรม

............................................................................................

ยุทธศาสตร์ที่...........

ผลการดําเนินงาน

คณะ/สํานัก/สถาบัน ..................................................................................

ด้านงบประมาณ
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าแผน
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................

ด้านระยะเวลาดําเนินการ
 เร็วกว่าแผน
 เป็นไปตามแผน
 ช้ากว่าแผน

ด้านผลการดําเนินงาน
 บรรลุตามวัตถุประสงค์
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................

ผลการประเมิน

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชุดที่ 3

3.1.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิผลการหารายได้ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบันจากพันธกิจ
อื่นๆ นอกจากการผลติบัณฑิต โดยมีกําหนดเป้าหมายของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน เช่น
รายได้จาการจัดประชุม อบรม สัมมนา การวิจัย การให้บริการต่าง ๆ หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวทางการประเมิน
1) พิจารณาแผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน ในการแสวงหา
รายได้จากพันธกิจอื่นที่ไม่ใช่การผลิตบัณฑิต
2) ไม่นับรวมรายได้หรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
3) ประเมินเฉพาะหน่วยงานที่มีรายได้จากพันธกิจ เช่น การบริการวิชาการ หรือ อื่นๆ
4) วิเคราะห์รายได้จากการดําเนินงาน ตามแผนจัดหารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือสํานัก/สถาบัน ตามสูตรการคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรการคํานวณ
จํานวนเงินที่ได้รับจากผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
X 100
เป้าหมายของจํานวนเงินในการหารายได้ตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่มีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน
KPI
ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนในการหารายได้

75

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

80

85

90

95

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานผลการดําเนินตามแผนการหารายได้จากพันธกิจของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 4) ดังนี้

30

31

พันธกิจ/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรายได้
(บาท)
รายได้ (บาท)

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์

คณะ /สถาบัน /สํานัก .....................................................................

คิดเป็นร้อยละ

รายงานผลการดําเนินตามแผนการหารายได้จากพันธกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

ชุดที่ 4

3.2 ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา การวิจัย
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 60)
3.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจํ าปี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิท ยาลัย คณะ สํานั ก/สถาบั น โดยพิ จารณาการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
แนวทางการประเมิน
1) ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
คณะ สํานัก/สถาบัน
2) มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน รายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน ตามสูตรการคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรการคํานวณ
จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่บรรลุเป้าหมาย
X 100
จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีทั้งหมด
4) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่มีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
KPI
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
60

70

80

90

100

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบรายงานผลการดํ า เนิ น ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 5) ดังนี้
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สําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เป้าประสงค์ :
ตัวชี้วัด :
ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
จํานวน

ผลการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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เปรียบเทียบแผน/ผล

สําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เป้าประสงค์ :
ตัวชี้วัด :
ระดับ/ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6

เกณฑ์การวัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ
จํานวน

รอบ 6 เดือน

ผลการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ระดับ/ขั้นตอน

ผลการดําเนินการ

1
2
3
4
5
หลักฐานอ้างอิง
ระดับ/ขั้นตอน

เอกสารอ้างอิง

1
2
3
4
5
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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เปรียบเทียบแผน/ผล

3.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการสอบถามและ
สนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ฯลฯ) สัมภาษณ์
อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน และสัมภาษณ์คณาจารย์ และบุคลากร
แนวทางการประเมิน
1) จัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า ฯลฯ) โดยคณะกรรมการจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 25-30 คน สนทนากลุ่มตามประเด็น
คําถามที่มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า และสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
2) สัมภาษณ์ อธิการบดี สัมภาษณ์ คณบดี/ผู้อํานวยการ คณาจารย์และบุคลากร ตาม
ประเด็ น คํ าถามที่ มี ก ารกํ าหนดไว้ล่ วงหน้ า เพื่ อ ยื น ยั น ความสํ าเร็จ ของการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน
3) ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
KPI
ระดับความสําเร็จของการ
1
2
3
4
5
ดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลงานตามของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (ชุด ที่ 6) แบบสนทนากลุ่ ม เพื่ อประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุดที่ 7) แบบสัมภาษณ์อธิการบดีเพื่อประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ชุดที่ 8) แบบสัมภาษณ์คณบดี และผู้อํานวยการเพื่อประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ชุดที่ 9) และ แบบสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (ชุดที่ 10) ดังต่อไปนี้
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3.2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้รบั บริการต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
คณะ สํานัก/สถาบัน
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริการต่อการบริการของสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการประเมิน
1) สอบถามนั ก ศึ ก ษาตามขนาดตั ว อย่ า งและวิ ธี ก ารกํ า หนดการสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามที่
คณะกรรมการกํ า หนดเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน
2) สนทนากลุ่มตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีตามประเด็นการประเมินที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
3) สอบถามผู้ รั บ บริ ก ารตามขนาดตั ว อย่ างและวิ ธี ก ารกํ าหนดการสุ่ ม ตั ว อย่ างตามที่
คณะกรรมการกํ า หนดเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การการบริ ก ารของสถาบั น วิ จั ย และส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
4) ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
KPI
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
1
2
3
4
5
หรือผู้รับบริการต่อการจัดการเรียน
การสอนหรือการบริการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจาการสอบถามนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหรือผู้รับบริการ และสนทนากลุ่ม
ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและบริการ
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 11) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการการเรียนการสอนของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 12) แบบสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนักศึกษา (ชุดที่ 13) และแบบประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 14)

44

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คําถาม
มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพื่อนําผลการสํารวจไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักศึกษาทุกท่าน โปรดทําเครื่องหมาย
 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น/
ความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. นักศึกษา
 ภาคปกติ

 ภาคนอกเวลาปกติ

 ชั้นปีที่ 4

 ระดับปริญญาตรี (กศ.บป.)

 ชั้นปีที่ 5

 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา .....................................................................................................................................
2. คณะ
 ครุศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 เทคโนโลยีการเกษตร
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาการจัดการ
 อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................
3. เพศ
 ชาย
 หญิง
4. ที่อยู่อาศัย
 อยู่กับบิดา/มารดา
 อยู่กับญาติ
 อยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย
 อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ประเด็น
ความพึงพอใจต่อการบริการของสํานักงานอธิการบดี
1. การมีทุนสนับสนุนการศึกษา
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
3. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
4. การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา/ทุนการศึกษา
6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงิน
7. ขนาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่อจํานวนนักศึกษาเหมาะสม
8. อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกมีความทันสมัย
9. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน
10. ภายในห้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
11. โต๊ะ เก้าอี้มีสภาพดีและเพียงพอ
12. ความเป็นระเบียบและความสะอาดภายในห้อง
13. การดูแลรักษาความปลอดภัย
14. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอ
15. โรงอาหารจัดได้ถูกสุขลักษณะ
16. โรงอาหารมีอาหารหลากหลายและเพียงพอให้บริการ
17. โรงอาหารมีจํานวนที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ
18. ราคาอาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ
19. การจัดบริการน้ําดื่มมีความสะดวกและจํานวนเพียงพอ
20. ห้องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอ
21. การจัดที่ทิ้งขยะมีความสะดวก ถูกสุขลักษณะ และจํานวนเพียงพอ
22. การจัดเก็บและกําจัดขยะภายในมีความเหมาะสม
23. สถานที่ออกกําลังกายมีความเพียงพอ
24. การจัดบํารุงและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม
25. ระบบการดูแลสุขภาพและให้บริการอนามัยที่เข้าถึงได้ง่าย
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ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ประเด็น
ความพึงพอใจต่อการบริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
26. การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน
27. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
28. มีการบริหารจัดการให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพมาทําการสอนในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
29. มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากร
ภายนอกมาสอน/บรรยาย
30. มีการบริหารจัดการให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพและให้คําปรึกษาได้อย่าง
เหมาะสม
31. มีการบริหารจัดการให้มีหน่วยงาน/บุคคลให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการใด
ใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ความพึงพอใจต่อการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32. หนังสือมีความหลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอ
33. สื่ออิเลคทรอนิกส์มีความหลากหลายและเพียงพอ
34. จํานวนที่นั่งอ่านหนังสือมีเพียงพอ
35. บรรยากาศเอื้อต่อการเป็นแหล่งค้นคว้า
36. การบริการสืบค้นข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย
37. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและให้บริการอย่างเพียงพอ
38. การให้บริการของบุคลากรประจําห้องสมุด
39. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้บริการมีความเหมาะสม
40. การจัดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงการบริการได้งา่ ย
41. สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย
42. การจัดสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม
43. การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
44. การบริการระบบอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกและรวดเร็ว
45. การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
46. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการเรียนการสอนและการบริการของมหาวิทยาลัย
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ
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ประเด็นการประเมิน

5

ด้านการเรียนการสอน
1. มีการบริหารจัดการให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพมาทําการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
2. มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย
3. มีการบริหารจัดการให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพและให้คําปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
4. มีการบริหารจัดการให้มีหน่วยงาน/บุคคลให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการใดใดที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารจัดการให้มีสภาพห้องเรียน และอุปกรณ์ประกอบการสอน สถานที่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น ห้องสมุด หรือห้องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของคณะได้อย่าง
เหมาะสม
7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เน้นโอกาสให้นักศึกษาของคณะได้มีโอกาสทําความรู้จักกันได้
อย่างเหมาะสม
8. มีการจัดการให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
9. มีอาจารย์และสถานที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่เหมาะสม
10. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม
11. มีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นําของนักศึกษา
ด้านกายภาพของคณะ
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่างเหมาะสม
13. มีการจัดให้มีสถานที่นั่งพักระหว่างรอเรียนได้อย่างเหมาะสม
14. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม
15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
16. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของคณะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ
…………………..................................................................................…...........................................……………………………………..
…………………..................................................................................…...........................................……………………………………..
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ระดับความสําเร็จ
4
3
2

1

50

51

52
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3.2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารการวิจัย (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 20)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสําเร็จในการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย และคณะ
แนวทางการประเมิน
1) พิจารณาประเมินตามเกณฑ์ ดังนี้
1.1) พิจารณาจากร้อยละของงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําและเปรียบเทียบผลคะแนน
การประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
KPI
ร้อยละของงานวิจัย
40
45
50
55
60
ต่ออาจารย์ประจํา
1.2) พิจารณาจากจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์ประจําและเปรียบเทียบผล
คะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
KPI
จํานวนเงินสนับสนุน
วิจัยต่ออาจารย์
ประจํา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

30,000

35,000

40,000

45,000

45,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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1.3) พิจารณาจากจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่ออาจารย์
ประจําและเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
KPI
จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกต่อ
อาจารย์ประจํา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

30,000

35,000

40,000

45,000

45,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1.4) พิจารณาจากร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และเปรียบเทียบผล
คะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
KPI
55
60
65
70
75
ร้อยละผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 15) และแบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ชุดที่ 16)

55

56

57

3.3 ประเด็นที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
3.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ค่าน้ําหนักร้อยละ 10)
วัตถุประสงค์
เพื่อประประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ที่สามารถกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน จะส่งผลให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางการประเมิน
1) พิจารณาประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1.1) มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
1.2) จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1.3) มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.4) ดํ าเนิ นการตามแผนบริห ารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
2) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
KPI
ระดับความสําเร็จในการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงและ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
การควบคุมภายใน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จ
ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 17) ดังนี้
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ชุดที่ 17
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การวัดความสําเร็จ
ระดับ/ขั้นตอน
มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1
2
3

จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

4
5

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน
จํานวน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบแผน/ผล

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินการ

ระดับ/ขั้นตอน
1
2
3
4
5
หลักฐานอ้างอิง
ระดับ/ขั้นตอน

เอกสารอ้างอิง

1
2
3
4
5
6
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้จัดทํารายงาน
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3.4 ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนา (ค่าน้าํ หนัก ร้อยละ 10)
3.4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมหาวิทยาลัยมาใช้งานการพัฒนา
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ตรวจสอบขั้นตอนการนําผลการประเมินในรอบปี ที่ผ่านมาไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
แนวทางการประเมิน
1) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1.1) มี ก ารกํ าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการนํ าข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน (สกอ.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยมาใช้งานการพัฒนา
1.2) มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (กพร.) และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาใช้งานการ
พั ฒ นาไปจั ด ทํ า แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย คณะ สํ า นั ก /สถาบั น และกํ า หนดตั ว ชี้ วุ ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
1.3) มีการกํากับติดตามให้การดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน
1.4) มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนพัฒนา
1.5) มี ก ารรายงานผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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2) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
KPI
ระดับความสําเร็จในการ
นําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.) การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
(กพร.) และการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยมาใช้งาน
การพัฒนา

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ดําเนินการ
1 ข้อ

ดําเนินการ
2 ข้อ

ดําเนินการ
3 ข้อ

ดําเนินการ
4 ข้อ

ดําเนินการ
5 ข้อ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้ อมูล จากแบบรายงานผลการดํ าเนิ น ตามข้อเสนอแนะผลการประเมิ น ในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ชุดที่ 18) ดังนี้
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ชุดที่ 18
แบบรายงานผลการดําเนินตามข้อเสนอแนะผลการประเมินในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ/ขั้นตอน
1

เกณฑ์การวัดความสําเร็จ
มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติ

2

มีการนําผลการประเมินในรอบปีท่ผี ่านมาไปจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบันและกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

3

มีการกํากับติดตามให้การดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน

4

มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา

5

มีการรายงานผลต่อผู้บริหารและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน
จํานวน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบแผน/ผล

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ระดับ/ขั้นตอน

ผลการดําเนินการ

1
2
3
4
5
หลักฐานอ้างอิง
ระดับ/ขั้นตอน

เอกสารอ้างอิง

1
2
3
4
5
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้จัดทํารายงาน
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3.4.2 ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามแผนการนําข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่ อประเมิ น ผลสํ าเร็จการดํ าเนิ นการตามแผนการนํ าข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น
ประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) และการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และคณะไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการประเมิน
1) พิจารณาจากตัวชี้วัดของแผนการนําข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย
หรือคณะ/สํานัก สถาบัน
2) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนการนําข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา จากสูตร ดังนี้
จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย
X 100
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
3) เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่มีช่วงปรับเกณฑ์การให้
คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
KPI
ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการนําข้อเสนอแนะมา
ใช้ในการพัฒนา

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
60

70

80

90

100

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนนําผลประเมินมาใช้ในการพัฒนา
(ชุดที่ 19) ดังนี้
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สําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แบบรายงานผลการดําเนินตามแผนนําผลประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะข้อที่ .... :
เป้าประสงค์ :
ตัวชี้วัด

:

ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน
จํานวน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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เปรียบเทียบแผน/ผล

สําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอน

แบบรายงานผลการดําเนินตามแผนนําผลประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะข้อที่ .... :
เป้าประสงค์ :
ตัวชี้วัด

:
เกณฑ์การวัดความสําเร็จ

ระดับ/ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6
ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
หน่วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน
จํานวน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบแผน/ผล

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ระดับ/ขั้นตอน

ผลการดําเนินการ

1
2
3
4
5
หลักฐานอ้างอิง
ระดับ/ขั้นตอน

เอกสารอ้างอิง

1
2
3
4
5
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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3.5 ประเด็นที่ 5 สมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้นาํ และธรรมาภิบาล
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
3.5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ สมรรถนะทางการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี คณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
แนวทางการประเมิน
1) สอบถามคณาจารย์และบุคลากรทุกคนเพื่อประเมินระดับสมรรถนะทางการบริหาร
ของอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
2) ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
KPI
ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหารของ
ผู้บริหาร

1

2

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

3

4

5

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินสมรรถนะทางการบริหารและ คุณลักษณะความ
เป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 20)
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3.5.2 ระดับคุณลักษณะ ความเป็นผู้นาํ และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 5)
วัตถุประสงค์
เพื่อคุณลักษณะ ความเป็นผู้นํา และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
แนวทางการประเมิน
1) สอบถามคณาจารย์และบุคลากรตามขนาดตัวอย่างและวิธีการกําหนดการสุ่มตัวอย่าง
ตามที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประเมินระดับคุณลักษณะ ความเป็นผู้นํา และธรรมาภิบาลของอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
2) ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
KPI
ระดับคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นํา และธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร

1

2

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

3

4

5

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินสมรรถนะทางการบริหารและ คุณลักษณะความ
เป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ชุดที่ 20)
ดังนี้
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แบบสอบถามประเมินสมรรถนะการบริหารและคุณลักษณะความเป็นผู้นํา
และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คําชี้แจง

ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับสมรรถนะการบริหารและคุณลักษณะความเป็นผู้นํา
และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ผลการประเมินจะนําไปใช้ประกอบในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย
2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2 ระดับสมรรถนะการบริหารและคุณลักษณะความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
3 ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารที่ท่านประเมิน คือ
 อธิการบดี
 คณบดีคณะ ..................................................................................................................................................
 ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน .......................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทของผู้ตอบ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
 1 ผู้บริหาร

 2 สายผู้สอน

 3 สายสนับสนุน

2. สังกัด





คณะ ครุศาสตร์
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่วนที่ 2 ระดับสมรรถนะการบริหารและคุณลักษณะความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โปรดอ่านข้อความ แล้วพิจารณาตัดสินค่าระดับสมรรถนะ การบริหารและคุณลักษณะความเป็นผู้นําและ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร แล้ทว ําเครื่องหมาย  ลงในค่าระดับที่เลือกเพียงระดับเดียว
5 หมายถึง สมรรถนะทางการบริหาร/คุณลักษณะ ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สมรรถนะทางการบริหาร/คุณลักษณะ ระดับมาก
3 หมายถึง สมรรถนะทางการบริหาร/คุณลักษณะ ระดับปานกลาง
2 หมายถึง สมรรถนะทางการบริหาร/คุณลักษณะ ระดับน้อย
1 หมายถึง สมรรถนะทางการบริหาร/คุณลักษณะ ระดับน้อยที่สุด
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ข้อ

ระดับสมรรถนะ/คุณลักษณะ

รายการประเมิน

5

ด้านสมรรถนะการบริหาร
1 นํานโยบายของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลในองค์กร
2 สื่อสารถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติงานได้ดี
3 จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4 สร้างสรรค์บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาการ
5 สร้างและส่งเสริมการทํางานเป็นทีม พร้อมสนับสนุนให้ทีมทํางานสําเร็จ
6 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากร
7 สร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
8 สร้างกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาบุคลากร
9 ส่งเสริมให้สถาบันมีบทบาทในการแสวงหารายได้
10 เสริมสร้างชุมชนวิชาการและการผนึกกําลังเพื่อการพัฒนาวิชาการ
ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นําและธรรมาภิบาล
ด้านความเป็นผู้นํา
16 ความเป็นผู้นําในการกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์
17 การสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมต่อประชาคมขององค์กร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
18 การสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อ
ดําเนินงานสู่เป้าหมาย
19 ความรับผิดชอบต่อคุณภาพบัณฑิต และผลการดําเนินงานขององค์กร
20 การสร้างความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร
21 ความคิดเชิงบวกในการมองปัญหาขององค์กรและทํางานร่วมกับบุคลากร
22 การเสียสละและอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
ด้านธรรมาภิบาลในการบริหาร
23 หลักประสิทธิผล : ปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
โดยการปฏิบัติงานต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
24 หลักประสิทธิภาพ : บริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหน่วยงาน
25 หลักการตอบสนอง : ให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก

คําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 001 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
-------------------------------------ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลัย แต่ งตั้ งคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 008/๒๕๕8 ลงวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕8 คําสั่งที่ 016/2558 ลงวัน ที่
19 ตุลาคม 2558 และคําสั่งที่ 012/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น
เพื่ อให้การดําเนิ นงานตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นายสะอาด เข็มสีดา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๒. นางสาวประภา อ่ํากลัด
๓. นางสาวสุจิตรา ถึงโภค
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๔. นางสาวจุติพร ฉิมพาลี
๕. นายนฤนาท ไม้แก้ว
อนุกรรมการ
๖. นางสาวฐิติชญาน์ รัตนเย็นใจ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๗. นางภาสิกา แจ่มจํารัส
๘. นางสาวอรรําไพร ใหญ่พงค์
อนุกรรมการ
๙. นางสาวชุติมา บุญโพธิ์
อนุกรรมการ
๑๐. นางชุติมา แฉ่งฉายา
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวชนานุช เงินทอง
อนุกรรมการ
๑๒. นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ
อนุกรรมการ
๑๓. นายทวี นวมนิ่ม
อนุกรรมการ
๑๔. นางสาววัลลภา มณีตัน
อนุกรรมการ
๑๕. นางอาณา เข็มสีดา
อนุกรรมการ
๑๖. นายนเรนทร อมรจุติ
อนุกรรมการ
๑๗. นายธีรวัฒน์ เสนะโห
อนุกรรมการ
๑๘. นายอภิวัฒน์ พานทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวสุชาดา วงษ์กรอบ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้อนุกรรมการมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
หรือหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ มอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร)
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน

