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ค าน า 
   

  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 นั้น เนื่องจากในการด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมีรายละเอียดขึ้นตอนค่อนข้างมาก ผู้จัดท า จึงได้
จัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการไว้ในคู่มือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยขึ้น  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 และมาตรา 50 ผู้จัดท า
จึงได้จัดท าคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการประเมินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยึดตามหลักเกณฑ์ท่ีข้อบังคับฯ ก าหนด 

 ทั้งนี้ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 
                             
 

นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ 
ผู้จัดท า 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  



สารบัญ 
 

                                                                       หน้า 
 
 
ที่มา 1 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 1 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2  
 
กรอบและเกณฑ์การประเมิน 2 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 2 
 
เครื่องมือและวิธีการประเมิน 4 
 
การวิเคราะห์ การประเมินผล และการแปรผล 5 
 
รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 8 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 9 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 10 
 
แบบสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงาน 17 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
 
  
 
 



 

 

1 

 

 
ที่มา 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
ที่ออกตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับดังกล่าว
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มี
อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือ 
มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้กรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อ 5 ก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของผู้รับการประเมิน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของการติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การแปลผล  
และการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 

3.  เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี. 
 
 

คู่มือการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.  บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของตน  
อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 

4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กรอบและเกณฑ์การประเมิน  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 0.40 
ด้านที่ 2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าน้ าหนัก 0.30 
ด้านที่ 3  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน ค่าน้ าหนัก 0.30 
            ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

  หมายเหตุ       1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน น าผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี 

     2. ค่าน้ าหนักอิงตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้านที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 

การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 96.00) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย และจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานของอธิการบดี โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย 
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ด้านที่ 2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ซึ่งประกอบด้วย 

- ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

- ระดับหลักสูตร จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ด้านที่ 3  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์

การบริหารงานตามพันธกิจ 
คณะกรรมการติดตามฯ ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคุณลักษณะ
ของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ได้แก่  
 - ด้านความเป็นผู้น าองค์กร (ภาวะผู้น า นักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อ 

ผลการปฏิบัติงาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคน 
ที่หลากหลาย ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ ให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผล
และความถูกต้อง มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จ) 

 - ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม ( Innovator) ความ
เป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ (Producer) ความเป็นผู้อ านวยการ (Director) 
ความเป็นนักก ากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
(Mentor) และความเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)) 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ การบริหารหน่วยงาน การสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีพฤติกรรม
ในการรักษาระเบียบวินัย   
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3. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ 

 
เครื่องมือและวิธีการประเมินด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

จากกรอบการประเมินข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
ตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นฯ จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 หน่วยงาน/คณะ ประกอบด้วย คณะ 4 คณะ (คณะครุ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
และสถาบัน/ส านัก 4 หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานอธิการบดี)  

 การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี  
 ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่อการบริหารงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร บุคลากรภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า  

แบบสัมภาษณ์ฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ 
การบริหารงานของอธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 81 คน พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 44 คน ประกอบด้วย นายก
สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รอง
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า
ส านักงานสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกอง และประธานคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)) 
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กลุ่มที่ 2 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี จ านวน 12 คน 

ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น  
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์) 
-  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายพิสันต์  พันธ์เรือง) 
-  สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายจิรพล  รอดบาง)  
-  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (นายประชุม  พันธ์เรือง) 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (นางวริทธ์นันท์  น้อยไพบูลย์)  
-  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและนายกสภาการศึกษา

โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย (ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์)  
-  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ านวน 2 คน (นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า 

และนายอนันต์  มีพจนา) 
-  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล) 
-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ (อ าเภอมหาราช) (นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์) 
-  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค (อ าเภอเสนา) (นายประสาน  ดัสดุลย์) 
-  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง (อ าเภอบางปะหัน) 

(นางสาวสิริมาจย์  แสงสุวรรณ) 
 

   กลุ่มที่ 3 นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน 25 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา 
ของแต่ละคณะ นายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า
ของแต่ละคณะ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการแปลผล 

ด้านที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายตามที่
รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  ตามหลักเกณฑ์คะแนนและ
ระดับการแปลผลดังนี้ 
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   เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 

คะแนน 4.51 – 5.00  =   ปฏิบัติมากที่สุด 
คะแนน 3.51 – 4.50  =   ปฏิบัติมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50  =   ปฏิบัติปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50  =   ปฏิบัติน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50  =   ปฏิบัติน้อยที่สุด  

 
 

ร้อยละ  90.01 –  100   =  5  คะแนน  ระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ  70.01 – 90.00 =  4  คะแนน  ระดับมาก 
ร้อยละ  50.01 – 70.00 =  3  คะแนน  ระดับปานกลาง 
ร้อยละ  30.01 – 50.00 =  2  คะแนน  ระดับน้อย 
ร้อยละ    0.01 – 30.00 =  1  คะแนน  ระดับต้องปรับปรุง 

 
 
ด้านที่ 2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดช่วงคะแนนการประเมินและระดับการแปลผล ดังนี้ 

คะแนน 4.51 – 5.00   = ระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 3.51 – 4.50 =    ระดับมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 =    ระดับปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 =    ระดับน้อย 
คะแนน 0.01 – 1.50 =    ระดับน้อยที่สุด  

 

หมายเหตุ     ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลัย 
  

ด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

ก) จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้ 

 

             ระดับความคิดเห็น 

ระดับมากท่ีสุด     =     5    คะแนน 
ระดับมาก =     4    คะแนน 
ระดับปานกลาง   =     3    คะแนน 
ระดับน้อย =     2    คะแนน 
ระดับน้อยที่สุด    =     1    คะแนน 
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ข) จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี  

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากประเด็นค าถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้น า/ความสามารถ การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                        

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

     1.  ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว  ประธานกรรมการ 
     เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
      ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

   - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
   - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรัมย์ 

  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวทิยาลัยนเรศวร  
  

   2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย  รองประธาน 
    เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล  
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  - รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนบัสนุนการเรียนรู้  

                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 
 
  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู กรรมการ 
  เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  - ข้าราชการบ านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

  - คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาของ     
      สถาบันอดุมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง  

 
 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการ 
      เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
      ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง      - รักษาการ รองอธิการบดฝี่ายกจิการทั่วไป 
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

    5.  รองศาสตราจารย์จรูญ   รัตนกาล  กรรมการ 
         เชี่ยวชาญ ด้านปรัชญาและศาสนา การพัฒนานกัศึกษา และการพฒันาสังคมศาสตร ์
        ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       - ข้าราชการบ านาญ  
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
 
 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์          กรรมการและเลขานกุาร 
          เช่ียวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       -  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสรมิวิชาการและกิจการพิเศษ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค. 
2562 

ส.ค. 
2562 

1. ก ำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน         

2. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

       
 

3. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของ
อธิกำรบดี ตำมหลักสมรรถนะนักบริหำรมืออำชีพ 8 สมรรถนะ        

 

4. พัฒนำแบบสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม   
 

         

5. พัฒนำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นบุคคลที่เก่ียวข้องภำยในมหำวิทยำลัย   
 

         

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็น   
 

        

7. สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม (7 หน่วยงำน)     
 

       

8. สรุปข้อมูลทั้งหมด     
 

       

9. เขียนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
และอธิกำรบดี 

      
 

   
 

10. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี         

 
  

 

11. น ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี ต่อสภำมหำวิทยำลัย 

              

 



ชดุที ่1 
 

 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัย อธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) 

------------------------------- 
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 นั้น  

นอกเหนือจากข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบสอบถามนี้ขึ้นมาเพ่ือจะได้รวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต  
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้รวบรวม สรุป สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ค าชี้แจง  : กรุณาท าเครื่องหมาย✓ลงใน (   ) หรือเติมค า/ข้อความตามความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถาม 
ตามความเป็นจริง (ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ) แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน 
 ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 

และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน 

1.1 เพศ (   ) ชาย   (   )   หญิง 
 

1.2 สถานะ (   ) บุคลากรสายวิชาการ  
 (   )   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  (   )  ไม่เกิน  5  ปี  (   )  ระหว่าง 5 ปี – 10 ปี 
  (   )  มากกว่า 10 ปี – 15 ปี (   )  มากกว่า 15 ปี – 20 ปี 
  (   )  มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 
 

1.4 หน่วยงานสังกัด 
 (   )  คณะครุศาสตร์ (   )  ส านักงานอธิการบดี  
 (   )  คณะวิทยาการจัดการ (   )  ส านักวิทยบริการฯ         
 (   )  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

(   )  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
(   )  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(   )  สถาบันอยุธยาศึกษา 
(   )  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตฯ 

 

 

/ตอนท่ี 2 การประเมิน . . . 
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ตอนที่ 2  การประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

2.1 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร 

ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร 

1. มีภาวะผู้น าโดยรวม      

2. มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถท างานในเชิงรุก      

3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย       

4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ด ี      

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และกลุ่มคน 
ที่หลากหลาย 

     

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ      

7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน      

8. มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      

9. มีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน      

10. มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง      

11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร      

ด้านที่ 2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ      
1. มีความเป็นนักนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
     

2. มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับการยอมรับ สามารถ
เจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 

     

3. มีความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ ที่สามารถเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ
การให้บริการ กระตุ้นทีมงานให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

     

4. มีความเป็นผู้อ านวยการ มีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ได้อย่างทั่วถึง เป็นผู้ริเริ่มและจัดโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม ่

     

5. มีความเป็นนักก ากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

     

6. มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

     

7.  มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น  
มุ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

     

8.  มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่ 
เอ้ือต่อการบริหารงาน  

     

/2.2 ประสิทธิภาพ . . . 
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2.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 

ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 1  การบริหารหน่วยงาน      

1. มีความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี      

5. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ
มหาวิทยาลัย 

     

6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

     

8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
เช่น เปิดโอกาสให้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นในโอกาสและช่องทางต่างๆ 

     

9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

     

10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยน ามาผนวกกับ
เทคโนโลยีใหม่  ๆตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

     

11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark)   
เพ่ือน าองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น  

     

ด้านที่ 2  การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย      
1. มีความสามารถในการพูด และการเขียนในโอกาสต่างๆ       
2. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี      
3. มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ และคล้อย

ตามอย่างมีเหตุมีผล 
     

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก      
5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานระหว่างมหาวิทยาลัย

กับบุคคล และหน่วยงานภายนอก 
     

/ดา้นท่ี 3 การพัฒนา . . . 
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2.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (ต่อ) 

ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร      

1. มีการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้
อย่างเหมาะสม 

     

2. มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

     

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน พัฒนา
ตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

     

4. มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร      

ด้านที่ 4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน      

2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการ
พัฒนาองค์กร 

     

3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อม
เปลี่ยนไป 

     

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง      

ด้านที่ 5   การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย      

1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตน
สง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย 

     

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

     

3. มีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา      

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  
มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

     

 
/3. มีคุณธรรม . . . 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 1 การเรียนการสอน      

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และ
น าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 

     

2. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

     

3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF       

4. มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      

5. มีการสนับสนุนการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

     

6. มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสาร 
ต ารา บทความวิชาการ  

     

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน      

8. มีการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์      

9. มีการส่ง เสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
และมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  

     

10. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน       

ด้านที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม      

1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัยอย่างชัดเจน และน าไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 

     

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม      

3. มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก      

4. มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง      
5. มีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัย เช่น การเชิดชูเกียรติ การ

ให้รางวัล 
     

6. มีการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

     

7. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

     

8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับงานวิจัย      
9. มีการจัดให้มีส่วนงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
     

/ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ . . . 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ) 

ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ      
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจน และ

น าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 
     

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 

     

3. มีหลักสูตรในการบริการวิชาการ ที่สามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย      
4. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อย่าง

ชัดเจน 
     

5. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปวางแผน เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

     

6. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับการบริการวิชาการ      
ด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

อย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ      

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร      

3. การจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีม่ีความเหมาะสม      

4. มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น      

6. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

     

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เ พ่ือยกระดับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม      

8. มีการส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการสริมสร้างศักยภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ  

     

9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ  หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่แกบุ่คคลทั่วไป        

10. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา        

/ดา้นท่ี 5 โครงการ . . . 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ) 

ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านที่ 5 โครงการตามแนวพระราชด าริ      
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตาม

แนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ      

2. มีการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างเหมาะสม       

3. มีการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตาม
แนวพระราชด าริ      

4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพ่ือการปรับปรุง 
การด าเนินงานในปีถัดไป 

     

5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงาน 
 โครงการตามแนวพระราชด าริ      

 
ตอนที่ 3    ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

3.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารงานอธิการบดี 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
3.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อคุณลักษณะของอธิการบดี 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 



 
              
 

แบบสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
------------------------------- 

 
 

ตอนที่ ๑    บทน า 
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕61  
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการศึกษา การวิจัย รวมถึงการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
และภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ  

(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
/(7) ศึกษาและ...... 

แบบสัมภาษณผ์ู้มสี่วนเกี่ยวข้องภายนอก 
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(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(๘) ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

อนึ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มี 
การสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้ใช้ผลผลิตหรือบริการของมหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และของอธิการบดี 
และเพ่ือเป็นข้อมูลน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านได้ตอบข้อค าถามตามแบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไว้ในตอนที่ ๒  

 
ตอนที่ ๒   ข้อค าถามเพื่อติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๑. ปัจจุบันหน่วยงานของท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง 
            

            
            
            
             

 
2. ท่านเห็นว่า ต้องการเห็นและคาดหวังบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะมหาวิทยาลัย

ของท้องถิ่นอย่างไรบ้าง   
            

            
            
            
             
             

 
3. ท่านคิดว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของบุคคลภายนอกเป็นอย่างไร   

            
            
            
            
            
             

 
/4. ท่านคิดว่า..... 
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4. ท่านคิดว่าคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร่ (จุดเด่น และจุดด้อย) 
และท่านคิดว่าควรส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตด้านใดเป็นพิเศษบ้าง 

            
            
             
            
            
             
 
5. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการใช้ผลผลิตหรือบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา  ท่านได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีบทบาท 
อย่างหนึ่งอย่างใดในทางในทางสร้างสรรค์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง 

            
            
             
            
            
             
 
6.  ท่านอยากเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการเรื่องใดหรือด้านใดบ้าง อันจะ

น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นได้  
            

            
             
            
            
             
 

 
 

     ……………………………………………ผู้ให้สัมภาษณ์ 

……………………………………………ผู้สัมภาษณ์ 

               …………/…….…………/………… 

 

 

 

 



 

 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ) 
การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ 

( 8 สมรรถนะ)  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
       สมรรถนะท่ี 1 Innovator 

 - ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
 - ผู้บริหารเป็นต้นแบบของผู้น านวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

 สมรรถนะท่ี 2 Broker 
 - ผู้บริหารมีอ านาจบารมีที่ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับ  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการน าเสนอความคิดเห็นที่มีประสิทธิผล  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

 สมรรถนะท่ี 3 Producer 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล สร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการ  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นแรงจูงใจให้ทีมงานอุทิศทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ และ
มีความสามารถในการบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยง 

 สมรรถนะท่ี 4 Director 
 - ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารไปยังทีมงานอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกัน  
 - ผู้บริหารมีการก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์องค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
โครงการริเริ่มอย่างชัดเจนและบูรณาการ   
 - ผู้บริหารมีการออกแบบและจัดโครงสร้างองค์การสู่องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้  
องค์การแห่งคุณธรรม และองค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น 
 สมรรถนะท่ี 5 Monitor 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ   
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการก ากับควบคุมเร่งงานให้เป็นไปตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้   
 - ผู้บริหารมีการวัดผลการวิเคราะห์ปรับปรุงงานและการจัดสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร 



 

 สมรรถนะท่ี 6 Coordinator 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดท าโครงการ การด าเนินโครงการ การติดตามควบคุม วิจัย 
ประเมินผลโครงการ  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการออกแบบงานให้จูงใจ เช่น การหมุนเวียนงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นต้น 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการทีมงาน โครงการ ทีมงานแบบเมตริกซ์ และทีมงานข้ามสายงาน
แบบกระบวนการ 
 สมรรถนะท่ี 7 Mentor 
 - ผู้บริหารมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงานในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งสาร และการสั่งการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายภาระงานสอนและการพัฒนาบุคลากรในการท างาน
มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
 สมรรถนะท่ี 8 Facilitator 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างการบริหารงานและธ ารงรักษาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




