
 

 

 
 
 

คู่มือ 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของคณะ และสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าน า 

 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ และสถาบัน/ส านัก  ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เป็นการประเมินเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รวมทั้งยังเป็นการ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อ
คณะกรรมการบริหารของคณะ  จึงได้จัดรวบรวมแนวคิด กรอบการประเมิน ก าหนดการปฏิบัติการ เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล   เป็นคู่มือการ
ด าเนินงานซึ่งปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ของการประเมิน  ซึ่งการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต้องกระท า
ต่อเนื่องทั้งปี  จึงหวังจะให้คู่มือดังกล่าวนี้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และเป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบในปีต่อไป 
  

 
 

นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

1.  นายสุชาติ            เมืองแก้ว ประธาน   
2.  ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ รองประธาน 
3.  รศ.ดร.สมบัติ พันธวิศิษฎ์ กรรมการ 
4.  รศ.ดร.มนตร ี ศิริปรัชญานันท์ กรรมการ 
5.  รศ.ดร.เสน่ห ์ จุ้ยโต กรรมการ 
6.  รศ.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ กรรมการและเลขานุการ 

 
อ านาจและหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย  โดยเฉพาะอ านาจและหน้าที่ตามข้อ 7 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้รับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับการประเมิน 
ประกอบการประเมินผลงาน 

2. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

3. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น
ในการปฏิบัติงาน 

4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พร้อมความเห็น ใน
การปฏิบัติงาน 

5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปี ส าหรับปีแรกให้ด าเนินการหลังจากอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ ปฏิบัติงานมาแล้วครบหนึ่งปี 

6. หน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 

 

 



 

 

 

 
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

1.  อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ประธาน 
2.  ผศ.บุญไท เจริญผล รองประธาน 
3.  ผศ.อร่าม ชนะโชติ อนุกรรมการ 
4.  ผศ.สุมนา พูลผล อนุกรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.สุวนิตย ์ รุ่งราตรี อนุกรรมการ 
6.  อาจารย์ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง อนุกรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อนุกรรมการ 
8.  นางสาวเพลินตา โมสกุล อนุกรรมการ 
9.  อาจารย์กันยารัตน์ คงพร อนุกรรมการ 
10. อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์ อนุกรรมการ 
11. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน ์ อนุกรรมการ 
12. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 
13. นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางจิราพร พัฒน์ธนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

อ านาจและหน้าที่ 

ให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวบรวม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
สารบัญ 

 
  หน้า 
   

ค าน า ก 
  
สารบัญ ข 
  
สารบัญตาราง ค 
  
บทที่   

1 บทน า  
    หลักการและเหตุผล  

    วัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการ 
 

 

2 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
    บริบทการบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก  
    ผลการประเมินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประจ าคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก  
    ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก  
    ภาวะผู้น าของคณบดี/ผู้อ านวยการ 
 

 

3 สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะ  
    สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงาน  

    ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและบริหารหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      
 

 

ภาคผนวก  
1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร  
3 สรุปผลการบรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
ประกอบด้วย 
  1.   ......................ประธานกรรมการ 
  2.   ......................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.   .......................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.   ......................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5.   ......................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน โดยก าหนดให้มี
อ านาจและหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือน าผลการประเมินมาน าเสนอคณะกรรมการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน พร้อมกันใน
รายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในการได้รับทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และชี้แนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย/สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และคณบดี 

2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งเป็นการช่วย
กระตุ้ น ให้ ผู้ บริหารของของคณะ/วิทยาลั ย/สถาบัน  ปฏิบัติหน้ าที่ อย่ า งมีหลักพร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) ต่อคณะกรรมการบริหาร 
 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
3.1.1  ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก และมหาวิทยาลัย 

 -  การบรรลุเป้าหมายหลักตามตัวชี้วัด ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 



 

 

-  การบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายรวมของแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และมหาวิทยาลัย 

-  งานส าคัญที่คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และคณบดี / ผู้อ านวยการ ต้องท าต่อเนื่อง
ให้ส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

-  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการบริหารงานของคณะ วิทยาลัย สถาบัน และ ส านัก 
ในปีงบประมาณต่อไป 

3.1.2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ตลอดจนภาวะผู้น าในการบริหารคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ของ คณบดี / ผู้อ านวยการ 
  3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก 
ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการประเมินที่ครบถ้วนมากท่ีสุด ดังนี้ 
 
 3.2.1  การศึกษาจากเอกสาร  
 ศึกษาจากเอกสารผลงานประจ าปี พ.ศ. 2558 และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

- แผนยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก ปี พ.ศ. 2558 
- ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินของ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ระดับหน่วยงาน 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ระดับหน่วยงาน 
- ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 
- เอกสารสรุปผลงานของคณบดี/ผู้อ านวยการ (ถ้ามี) 
- ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน ในปีพ.ศ. 2558 

 
3.3 เกณฑ์การประเมิน 

ในการประเมินการบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ วิทยาลัย สถาบัน และ
ส านัก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก ได้ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

 3.3.1 เกณฑ์การประเมินตามรายยุทธศาสตร์  
 แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ 
- ระดับ 1 ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง ผลการด าเนินงานมีจ านวนตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20 
- ระดับ 2 ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา หมายถึง ผลการด าเนินงาน

มีจ านวนตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ ากว่าร้อยละ 20 
- ระดับ 3 ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดี หมายถึง ผลการด าเนินงานมีจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย ร้อยละ 100 
 
 



 

 

 
3.3.2 เกณฑ์การประเมินภาพรวมยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก 

 -  ผลการด าเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจ านวนตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 100 หมายถึง ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ส าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี 

 -  ผลการด าเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจ านวนตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 หมายถึง ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 -  ผลการด าเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจ านวนตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย ต่ า
กว่าร้อยละ 80 หมายถึง ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายและต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
โดยเร่งด่วน 
 

3.4 ข้อจ ากัดในการประเมินผล 
การประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น คณะกรรมการฯ ใช้ผลการประเมินตนเอง

ของหน่วยงาน มาประกอบการพิจารณา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  

 
 
1. บริบทการบริหารและพัฒนาของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก 
 1.1 การก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักได้มีการก าหนดเป้าหมาย และทิศทางเพ่ือที่จะ
สร้างความเข้มแข็ง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าเพื่อปวงชน สามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนสังคม และ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้ดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........
............................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 1.2 เป้าหมายระยะยาว 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

1.3  วาระส าคัญประจ าปี 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................................... 
 



 

 

 
2. ผลการประเมินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

2.1 การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก 
2.1.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.1.1.1 ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยสรุปผลการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ............................................(ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้/ไม่ส าเร็จ)  
กล่าวคือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก มีตัวชี้วัดที่ก าหนด ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ทั้งหมด ...........ตัวชี้วัด มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 : ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์ที่ มีตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

รวม    
 
สรุปรวมมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ……… ตัว คิดเป็นร้อยละ ……… และ

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ………. ตัว คิดเป็นร้อยละ ………  
 

2.1.2 สรุปผลการด าเนินงานภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : …………………………………………… 

จากผลการด าเนินงานโดยรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พบว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………… 

 

 



 

 

 

ปัญหาอุปสรรค. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : …………………………………………… 

จากผลการด าเนินงานโดยรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พบว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………… 

ปัญหาอุปสรรค. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : …………………………………………… 

จากผลการด าเนินงานโดยรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พบว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาอุปสรรค. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : …………………………………………… 

จากผลการด าเนินงานโดยรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พบว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาอุปสรรค. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 สรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของ .......... ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ......... ประเด็นแล้ว สรุปผลการ
ด าเนินงานโดยรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานโดยรวมพบว่า  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การบรรลุเป้าหมายรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 การบรรลุพันธกิจของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก 
พันธกิจที่ 1: ........................ 

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

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

พันธกิจที่ 2 : ............. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 



 

 

 
พันธกิจที่ 3 : ........................ 

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

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

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

 
2.5 การบรรลุวิสัยทัศน์ 

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

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

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

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

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

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

2.6 งานส าคัญของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก คณะบดี /

ผู้อ านวยการ....ได้เสนอข้อมูลงานส าคัญท่ีต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...................................... 
3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก คณะบดี /ผู้อ านวยการ.... 

3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารขององค์กร คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
ส านัก คณะบดี /ผู้อ านวยการ.... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 
 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารขององค์กร โดยรวมพบว่าบุคลากรของคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก คณะบดี /ผู้อ านวยการ.... มีความพึงพอใจต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับมาก (X = ........) หรอืคิดเป็นร้อยละ ......... รวมท้ัง ........ ด้าน ประกอบด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน โอกาสที่จะน าพาไปสู่ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน การพัฒนา
สมรรถภาพการท างาน การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน สิทธิของบุคลากรการรักษาความสมดุล
การท างานและชีวิตส่วนตัว ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
 
4. ภาวะผู้น าของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก คณะบดี /ผู้อ านวยการ.... 
 ผลจากการสอบถามข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก คณะบดี 
/ผู้อ านวยการเกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณะบดี /ผู้อ านวยการ ระหว่างวันที่ …………. ถึง ………. พ.ศ. 2558 
พบว่า ในรายการประเมิน............. รายการนั้น คณะบดี /ผู้อ านวยการ มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับ........... โดยมี
ค่าเฉลี่ย............ รายละเอียดปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 



 

 

 
 
ตารางท่ี ......: ผลการใหข้้อมูลด้านภาวะผู้น าของคณะบดี /ผู้อ านวยการ ผ่านทางเว็บไซต์ 

อันดับที่ รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของผลการ

ประเมิน 
ระดับภาวะผู้น า 

1 การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์   
2 การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
3 การอุทิศตน อุทิศเวลา   
4 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง กล้าตัดสินใจในสิ่งที่

ถูกต้อง 
  

5 ความสามารถในการสื่อสาร   
6 การค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คณะ/

หน่วยงาน นักศึกษา และผู้มีส่วนร่วม 
  

7 การรับรู้และลงมือปฏิบัติในการแก้ ปัญหา   
8 มีคุณธรรม จริยธรรม และบริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 
  

9 ความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ   
10 มีการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม   

 
หมายเหตุ 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนน มีดังนี้ 
1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย  
2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
3.41 - 4.20 หมายถึง มาก  
4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

1. สรุปผลการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลงาน 
 จากการประเมินผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 คณะกรรมการ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นการประเมินผลที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การใช้งบประมาณ และการวิจัย ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 ซึ่งระบุ
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา และการวิจัย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก ยังได้
สรุปถึงการสร้างบรรยากาศการบริหารคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก  จุดเด่นในการพัฒนาและบริหารคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก และงานส าคัญที่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักและคณบดี /ผู้อ านวยการต้องการ
ท าให้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ได้ภาพรวมของการประเมินผลที่ครบถ้วน ซึ่งสามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 
 1.1 การจัดการศึกษา 

1.1.1 คุณภาพบัณฑิต 
ในการพิจารณาคุณภาพบัณฑิตนั้น สามารถพิจารณาจาก จากตัวชี้วัด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

1.1.2 คุณภาพบุคลากร (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) 
1) คุณภาพบุคลากรสายผู้สอน 

ในการพิจารณาคุณภาพบุคลากรสายผู้สอนนั้น สามารถพิจารณาจากตัวชี้วัด “ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

2) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
ในการพิจารณาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนนั้น สามารถพิจารณาจากตัวชี้วัด  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

1.1.3 การพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรนั้น คณะ/วิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 



 

 

 
1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงานใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลผลิตและ
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ของงาน/โครงการความสอดคล้องกับแผนแม่บท แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ทั้ง 8 - 9 ด้านของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ที่ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการ
ให้บริการที่แสดงถึงผล ส าเร็จ/ผลลัพธ์ จากการน าส่งผลผลิต/โครงการของหน่วยงานผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่ม 
เป้าหมายผู้รับบริการคือนักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นจากการมีผลผลิต/โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงานที่
ก าหนดตามกฎหมายหรือนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กล
ยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต และหรือโครงการ กิจกรรมหลักได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้และมี
ความเข้าใจตรงกันภายในหน่วยงาน ทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง ซึ่งค านึงถึงความเป็นไปได้ของงบประมาณท่ีคาดว่าได้รับจัดสรร และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556-2558 
ตารางท่ี 14 : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556-2558 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
รายจ่ายท้ังหมด 

เงินนอกงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
รายจ่ายท้ังหมด 

2556     

2557     

2558     

ที่มา : ................. 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานสถานะการรับ – จ่าย ประมาณการรายรับตามมาตรา 13 

ของพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยมีรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น
เงิน .................... บาท และรายได้จากลูกหนี้ค้างช าระ เป็นเงิน ........... บาท  
 การใช้เงินรายได้ของหน่วยงานจากการจัดหารายได้ด้วยตนเองมาสมทบกับเงินที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาได้รับความสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล ถ้าพิจารณาจากตัวเลขของจ านวนเงิน
รายได้ของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ) ที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัยให้น ามาใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 
2551-2558 แล้ว ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือเฉลี่ยประมาณปีละ .......... ล้านบาทหรือในอัตราร้อยละ .......... 
ของเงินรายได้หน่วยงานที่สามารถหาได้ต่อปีโดยยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการจัดการเพ่ือระดมทุน
และหารายได้จากทรัพย์สินสู่ความเป็นมืออาชีพและการพึ่งพาตนเองนั้น มีเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ให้มีการ
ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานในการหาจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานและมีกลยุทธ์ 
มาตรการการด าเนินงานคือ 



 

 

1. การระดมทุนจากการบริการทางวิชาการและวิจัย 
2. การระดมทุนจากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการและการตลาดอย่างมืออาชีพ 

โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จคืออัตราร้อยละของรายได้ก าไรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อรายได้ก าไร
ทั้งหมด ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรจะปรับเพ่ิมอัตราร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่สามารถหาได้ต่อปีมา
ใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปี 2558 ที่ได้เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 
 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน เบิกจ่ายไป 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

เงินคงเหลือ 
คงเหลือ 
ร้อยละ 

งบประมาณ      
เงินนอกงบประมาณ      

รวม      
ที่มา : …………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
   

 
1.3 การวิจัยของหน่วยงาน 

หน่วยงานมีนโยบายด้านการวิจัย ซึ่งก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัยใน 3 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่ งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4  การสร้างบรรยากาศการบริหารหน่วยงาน 
 หน่วยงานได้มีความพยายามในการสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการหน่วยงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 1.4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.4.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….  



 

 

          1.4.3  ด้านการบริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนการด าเนินงาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 1.4.4  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 1.4.5  ด้านการบริหารกระบวนการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มลูกค้า  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

อุปสรรคของการสร้างบรรยากาศการบริหารของหน่วยงาน ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

 
1.5 จุดเด่นในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 

1.6 งานส าคัญที่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักและคณบดี /ผู้อ านวยการต้องการท าให้เสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 จากผลการด าเนินงานในภาพรวมนั้น หน่วยงานและคณบดี/ผู้อ านวยการมีงานส าคัญที่
ต้องการท าให้ส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่1 : ..................................... 
 ข้อเสนอแนะ     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ............................. 
ข้อเสนอแนะ     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : .................................................... 

ข้อเสนอแนะ     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

 
 

 










