คู่มือการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย
นางจิราพร พัฒน์ธนกิจ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คานา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 นั้น เนื่องจากในการดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมีรายละเอียดขึ้นตอนค่อนข้างมาก ผู้จัดทา จึงได้
จัดทารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการไว้ในคู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 และมาตรา 50 ผู้จัดทา
จึงได้จัดทาคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการประเมินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยยึดตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับฯ กาหนด
ทั้ง นี้ ผู้ จั ด ท าหวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่ า คู่มื อเล่ มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ มหาวิ ทยาลั ยและเป็ นแนวทางในการ
ด าเนิ น การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยและอธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ที่มา
การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่ออกตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับดังกล่าวกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 กล่าวคือมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
อธิ การบดี พร้ อมเสนอความคิ ดเห็ น ต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยทุ กปี ประกอบกั บข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และแจ้งให้
ผู้รับการประเมินทราบล่วงหน้าก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้รับการประเมิน
ได้รับแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงกาหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด
และกรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน สร้างเครื่องมือ วิธี
และกระบว นการในการเก็ บรว บรวมข้ อมู ลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เสนอต่ อสภ ามหาวิ ทยาลั ย
เพื่อพิจารณาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทราบและพิจารณา
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และช่วย
แก้ปัญหา สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนให้ลุล่วงไปด้วยดี
3. บุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นในมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของตน
อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน
4. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินนาไปสู่การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

แนวคิดและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
แนวคิดในการประเมิน
1. ประเมิ น ตามข้ อบั ง คับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ว่ าด้ว ย การติด ตาม
ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. เป็นการประเมินเพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
3. เป็นการประเมินลักษณะกัลยาณมิตร
4. ไม่ประเมินซ้าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. แต่จะใช้ผ ลการประเมิน
ดังกล่าว และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย
กรอบการประเมิน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามช่วงเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ค่าน้าหนัก 0.35**
ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน*
ค่าน้าหนัก 0.35
ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
ค่าน้าหนัก 0.30
ตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
หมายเหตุ

*1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนาผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี
**2. ค่ า น าหนั ก ก าหนดตามประกาศ กพอ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ พิจารณางบประมาณจากร้อย
ละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96) รวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากแหล่งงบประมาณ ผล
การเบิ กจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เทียบกั บงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้อง/
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี 7 ประเด็น (25 กลยุทธ์) ดังนี้
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์)
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์)
3. พัฒนาพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์)
4. พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ (8 กลยุทธ์)
5. พัฒนาพันธกิจที่สาคัญในพื้นที่ (3 กลยุทธ์)
6. เสริมสร้างสถานะทางการเงินให้เข้มแข็ง (2 กลยุทธ์)
7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (2 กลยุทธ์)
ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ศึกษา
ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
โดยรวบรวมข้อมูลจากงานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
ก) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหลักสมรรถนะนักบริห ารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
ประกอบด้วยความเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ความเป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้กากับ
(Producer) ความเป็นผู้อานวยการ (Director) ความเป็นนักกากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน
(Coordinator) ความเป็นผู้ให้คาปรึกษา (Mentor) และความเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator)
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Flexibility (ความยืดหยุ่น)
8. Facilitator 1. Innovator
7. Mentor
Internal
(ภายใน)

2. Broker

6. Coordinator

3. Producer

External
(ภายนอก)

5. Monitor 4. Director
Control (การควบคุม)
แผนภูมิ การประเมินการบริหารตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
การประเมิ น คุณ ภาพการบริห ารงานของอธิการบดี ตามหลั กสมรรถนะนัก บริห ารมือ อาชี พ
(8 สมรรถนะ) โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 Innovator
- ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ผู้บริหารเป็นต้นแบบของผู้นานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะที่ 2 Broker
- ผู้บริหารมีอานาจบารมีที่ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการนาเสนอความคิดเห็นที่มีประสิทธิผล
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
สมรรถนะที่ 3 Producer
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการ
- ผู้ บริ หารมีความสามารถในการกระตุ้นแรงจูงใจให้ ทีมงานอุทิ ศทุ่มเทในการทางานอย่ างเต็ ม
ศักยภาพ และมีความสามารถในการบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยง
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สมรรถนะที่ 4 Director
- ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารไปยังทีมงานอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกัน
- ผู้บริหารมีการกาหนดพันธกิจ เป้าประสงค์องค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และโครงการริเริ่มอย่างชัดเจนและบูรณาการ
- ผู้บริหารมีการออกแบบและจัดโครงสร้างองค์การสู่องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งคุณธรรม และองค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น
สมรรถนะที่ 5 Monitor
- ผู้บริหารมีความสามารถในการกากับควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการกากับควบคุมเร่งงานให้เป็นไปตาม
แผนที่ได้กาหนดไว้
- ผู้บริหารมีการวัดผลการวิเคราะห์ปรับปรุงงานและการจัดสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการบริหาร
สมรรถนะที่ 6 Coordinator
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดทาโครงการ การดาเนินโครงการ การติดตามควบคุม วิจัย
ประเมินผลโครงการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการออกแบบงานให้จูงใจ เช่น การหมุนเวียนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกระจายอานาจการตัดสินใจ เป็นต้น
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการทีมงาน โครงการ ทีมงานแบบเมตริกซ์ และทีมงานข้าม
สายงานแบบกระบวนการ
สมรรถนะที่ 7 Mentor
- ผู้บริหารมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงานในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก
- ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งสาร และการสั่งการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายภาระงานสอนและการพัฒนาบุคลากรในการทางาน
มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ
สมรรถนะที่ 8 Facilitator
- ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างการบริหารงานและธารงรักษาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง
- ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงาน
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
2.1 คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ด้านการบริหารหน่วยงาน ด้านภาวะผู้นาและ
การทางานเป็นทีม ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการมี
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.2 คุณลักษณะของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร และด้านการ
ประพฤติและปฏิบัติตนในฐานะผู้นาองค์กร
2.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานของอธิการบดี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการแจกแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฯ แก่ บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ คณะ 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบัน/สานัก
4 หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา
และสถาบันอยุธยาศึกษา
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
------------------------------ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยและอธิการบดี
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 มาตรา 49 และมาตรา 50 นั้น
นอกเหนื อ จากข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นต่ า งๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้จัดทาแบบสอบถามนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับมหาวิ ทยาลั ยที่ มี ต่ อการปฏิ บั ติหน้ าที่ ของอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา อั นจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการบริ หารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลั ยในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมสรุป และ
สังเคราะห์ข้อมูลจัดทารายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย✓ลงใน ( ) หรือเติมคา/ข้อความตามความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง (ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ) แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม
1.1 เพศ

( ) ชาย

1.2 สถานะ

( ) บุคลากรสายวิชาการ
( ) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.3 ตาแหน่งงาน (
(
(
(

)
)
)
)

( ) หญิง

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก
ผู้บริหารระดับรองคณบดี รองผู้อานวยการสถาบัน/สานัก
ประธานสาขาวิชา หัวหน้างาน

1.4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
( ) ไม่เกิน 5 ปี

( ) มากกว่า 5 ปี – 10 ปี
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( ) มากกว่า 10 ปี – 15 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี

( ) มากว่า 15 ปี – 20 ปี

(
(
(
(

(
(
(
(
(

1.5 หน่วยงานสังกัด
)
)
)
)

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

)
)
)
)
)

สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันอยุธยาศึกษา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตฯ

ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
2.1 คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
พฤติกรรมบ่งชี้
ด้านที่ 1 การบริหารหน่วยงาน
1. มีความสามารถในการวางแผนกาหนดนโยบาย
และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มี ค วามสามารถและทั ก ษะในการบริ ห ารให้
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามรถจัดหาและระดมทรัพยากร และ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
5. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัย
6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความโปร่งใสในการบริหารงาน
8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน เช่น เปิดโอกาสให้เสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นในโอกาสและช่องทางต่างๆ

ประเมินความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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พฤติกรรมบ่งชี้
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
1. มีความสามารถและทักษะในการทางานเชิงรุก
2. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ไม่โยนหรือปัดความรับผิดชอบ
3. มีทีมที่ดีในการบริหารงานและบริหารงานทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการให้คาปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และกลุ่มคนที่หลากหลาย
6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ
7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้กาลังใจ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 3 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
1. มีความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่างๆ
2. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย
ยอมรับ คล้อยตามอย่างมีเหตุมีผล
4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
5. ระดับความสาเร็จของความร่วมมือในการทางาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล และหน่วยงานภายนอก
6. ระดับความสาเร็จของความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับบุคคล/หน่วยงาน และหรือ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างถ้วนทั่ว และต่อเนื่อง
2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร
3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อ
สถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

ประเมินความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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พฤติกรรมบ่งชี้

ประเมินความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ด้านที่ 5 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัยชัดเจน
2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร
3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อ
สถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
2.2 คุณลักษณะของอธิการบดี
พฤติกรรมบ่งชี้
ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้นาองค์กร
1. เป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด
2. ปฏิบัติตนสง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงาม
ของไทย
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีความรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส
6. สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา
7. มีคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร
ด้านที่ 2 การประพฤติและปฏิบัติตนในฐานะผู้นา
องค์กร
1. มี ค วามภู มิ ใ จและศรั ท ธาในบทบาทหน้ า ที่
รับผิดชอบ
2. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ
เป็นที่ประจักษ์
3. ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกระดับ
4. มีความขยันหมั่นเพียร

ประเมินความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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พฤติกรรมบ่งชี้

ประเมินความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

5. ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ยึด
ประโยชน์สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ตั้ง
6. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง วางตัวได้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ
7. เห็นอกเห็นใจ และเอื้อเฟื้อผู้ร่วมงาน
8. แสดงความรับผิดชอบต่อผลงาน
2.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานของอธิการบดี
ประเมินความคิดเห็น
พฤติกรรมบ่งชี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย
(5)

1. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยให้
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน
ทั้งนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ม หาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง สู่
มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Excellence)
3. มีการกาหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่วางตาแหน่ง
ของมหาวิยาลัยในอนาคตเมื่อมีการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ค่านิยมหลัก และสิ่งคุกคามแล้ว
4. มีการถ่ายทอดวิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ ค่านิยมหลั ก
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยถ่ายทอด
สู่คณะ สถาบันและสานัก
5. มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
จัดทาคารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการระดับ
คณะวิชา สถาบันและสานัก และระดับบุคคลใน
มหาวิทยาลัย
6. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Workshop)
7. มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ความสามารถในการทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ
8. มีการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงโดยจุดประกาย ขายความคิด
พิ ชิ ต การเปลี่ ย นแปลง และสร้ า งนวั ต กรรม
องค์การอย่างต่อเนื่อง

(4)

(3)

(2)

น้อยที่สุด
(1)
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พฤติกรรมบ่งชี้

ประเมินความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

9. มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะการคิ ด ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยสู่การคิดบวก คิดเป็นระบบ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
10. มีการพัฒนามหาวิทยาลัยองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยนาการจัดการความรู้มาใช้
11. มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การคุณภาพสู ง
สากล โดยนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การสมรรถนะสูง
โดยนาระบบการบริหารสมรรถนะบุคลากรมาใช้
ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มงาน สมรรถนะ
เฉพาะตาแหน่ง และสมรรถนะนักบริหาร
13. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่สอดคล้อง
บู ร ณาการต่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัย
14. มี ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด
ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างบูรณา
การของมหาวิทยาลัย
15. มีก ารก าหนดโครงการริ เ ริ่ ม/โครงการใหม่ ๆ
ที่ ส อดคล้ อ งต่ อ การบรรลุ ค่ า เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานอธิการบดี
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
3.2 ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่ประสบความสาเร็จของอธิการบดี
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
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ข) การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็น
คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหารบุคคลภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า
แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนผู้บริหาร จานวน 9 คน ประกอบด้วยตัวแทนสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหารจากคณะ สถาบัน/สานัก
ข้อคำถำมในกำรสัมภำษณ์กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนผู้บริหำร
1. ท่านคิดว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของเราในสายตาของบุคคลภายนอกเป็นอย่างไร ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น
ด้านต่างๆ เพียงใด มีการดาเนินการได้เหมาะสมสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หรือไม่ เพียงใด
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2. สภาพภายในมหาวิทยาลัยของเราเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงใด (ทั้งสภาพทางวิชาการ
สภาพทางกายภาพ/สิ่งแวดล้อม สภาพทางสังคม)
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
3. ผลงานหรือความสาเร็จของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นอย่างไร มี
ผลงานอะไรที่โดดเด่น เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนในมหาวิทยาลัยบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
4. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาและความสามารถของอธิการบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ
มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างไปจากการบริหารในวาระที่ผ่านมาอย่างไร ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของรองอธิการบดีชุดปัจจุบันอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
5. การดาเนินการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหลักในการบริหารงานในประเด็นต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
5.1 การเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
5.2 ให้ประชาคมมีส่วนรับรู้ในการพิจารณาความดีความชอบการบริหารงบประมาณและการเงิน
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
5.3 การแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่การบริหารจัดการส่งผลในภาพลบหรือเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
6. ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยของเราพัฒนา แก้ไ ข ปรับปรุง อะไร อย่างไรบ้าง และท่านมีความคิดเห็นว่า
ปัญหาในเรื่องใดของมหาวิทยาลัยที่ผู้บริหาร อาจารย์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญ ควรมีการ
แก้ไขแต่มหาวิทยาลัยยังแก้ไขได้ไม่ดีเท่าที่ควร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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กลุ่ ม ที่ 2 บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 13 คน
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ดารง
ธรรมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ส านั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ส านั ก ศิ ล ปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา สานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอาเภอพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานชุมชนเทศบาลเมืองอโยธยา และประธานชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา)
ข้อคาถามในการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
1. ท่านต้องการเห็ นและคาดหวังบทบาทของมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะมหาวิทยาลั ยของ
ท้องถิ่นอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2. ท่านคิดว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของบุคคลภายนอกเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
3. ท่านคิดว่าคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร่ (จุดเด่น และจุดด้อย) และ
ท่านคิดว่าควรส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตด้านใดเป็นพิเศษบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
4. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาและความสามารถของอธิการบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือมีวิสัยทัศน์ที่
แตกต่างไปจากการบริหารในวาระที่ผ่านมาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
5. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการใช้ผลผลิตหรือบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ท่ านได้ รั บโอกาสจากมหาวิ ทยาลั ยให้ มี ส่ วนร่ วมในการให้ ข้ อเสนอแนะหรื อเข้ ามามี บทบาท
อย่างหนึ่งอย่างใดในทางในทางสร้างสรรค์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
6. ท่านอยากเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาเนินการเรื่องใดหรือด้านใดบ้าง อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
กลุม่ ที่ 3 นักศึกษาและศิษย์เก่า จานวน 20 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาของแต่ละ
คณะ และตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ
ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า
1. นั ก ศึ ก ษาเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ออกสู่สังคมปัจจุบันมากน้อยเพียงใด
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2. เหตุผลที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
2.1 ด้านหลักสูตร (หลักสูตรเป็นที่ต้องการของนักศึกษา)
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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3.
4.
5.
6.

2.2 ด้านชื่อเสียง (การยอมรับในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย)
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2.3 ด้านงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการศึกษา)
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2.4 อื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ท่านคิดว่าสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
นักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านใดบ้างและอย่างไร เพื่อเป้าหมายอะไร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร และท่านคิดว่ามีปัญหาใดที่
นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่ามหาวิทยาลัยยังดาเนินการได้ไม่ดีเท่าที่ควร
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการแปลผล
ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่
สอดคล้อง/รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายโดยรวม
ร้อยละของการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง ในภาพรวม การบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกาหนด
(ร้อยละ 96) และการเปรียบเทียบผลการประเมินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 โดยกาหนด
ช่วงคะแนนและระดับการแปลผลดังนี้
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

90.01 – 100
70.01 – 90.00
50.01 – 70.00
30.01 – 50.00
0 – 30.00

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับต้องปรับปรุง
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ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 โดยกาหนดช่วงคะแนนการประเมิน* และระดับการแปลผล ดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 0.00 – 1.50

=
=
=
=
=

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

หมายเหตุ *ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

ด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
ก) จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่
ละข้อคาถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้านและวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับความคิดเห็น และเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน 4.51 – 5.00
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 1.00 – 1.50

=
=
=
=
=

ปฏิบัติมากที่สุด
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติปานกลาง
ปฏิบัติน้อย
ปฏิบัติน้อยที่สุด

ข) จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
ประเด็ น คาถาม เช่ น ความต้ องการและความคาดหวั ง ในฐานะของมหาวิท ยาลั ย ท้อ งถิ่น ภาพลั ก ษณ์ข อง
มหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้นา/ความสามารถของอธิการบดี และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ ารับ
การสัมภาษณ์
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ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระยะเวลาในการดาเนินการ
กิจกรรม
1. กาหนดแนวคิด กรอบการประเมิน และกรอบเวลาการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ตาม
หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชี 8 สมรรถนะ
4. พัฒนาแบบสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม
5. พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
6. เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น
7. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม
8. สรุปข้อมูลทั้งหมด
9. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
10. จัดทารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี
11. นาเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ต่อสภามหาวิทยาลัย

ต.ค.
2559

พ.ย.
2559

ธ.ค.
2559

ม.ค.
2560

ก.พ.
2560

มี.ค.
2560

เม.ย.
2560

