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ค าน า 
   

  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 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. 2559 โดยยึดตามหลักเกณฑ์ท่ีข้อบังคับฯ ก าหนด 

 ทั้งนี้ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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ที่มา 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ 18/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่ออกตามความในมาตรา 50 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับดังกล่าวก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของการติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และด้านคุณภาพการบริหารงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการแปลผล 
การจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 

3.  เพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 
 

คูม่ือการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ

ช่วยแก้ปัญหา สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนให้ลุล่วงไปด้วยดี 
3.  บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของตน  

อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 
4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กรอบและเกณฑ์การประเมิน  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 0.35 
ด้านที่ 2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าน้ าหนัก 0.35 
ด้านที่ 3  ด้านคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ ค่าน้ าหนัก 0.30 
            ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 

  หมายเหตุ      1.  ด้านการประกันคณุภาพการศกึษาภายในน าผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลยั มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบด ี

    2. ค่าน้ าหนักก าหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2553 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
ด้านที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 

การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พิจารณางบประมาณ
จากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) 
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก
แหล่งงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง  ๆเทียบกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้อง 
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ที่เก่ียวข้อง 
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ด้านที่ 2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 
ด้านที่ 3  ด้านคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ก) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี  
ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามลักษณะการบริหารงาน 
คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ลักษณะการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี 
-  ด้านการบริหารหน่วยงาน  
-  ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  
-  ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย  
-  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
-  ด้านการมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
-  ด้านพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย  
-  ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) 

ความเป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ (Producer) ความเป็นผู้อ านวยการ (Director) 
ความเป็นนักก ากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
(Mentor) และความเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator))  

2.  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- การจัดการการเรียนการสอน 
-  การจัดการเก่ียวกับการวิจัย 
- การจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านการบริการวิชาการ 
- การจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- การจัดกิจกรรมและการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน 
ตอนที่ 2  การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของอธิการบดี  
2.1 ลักษณะการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ได้แก่ ด้านการ

บริหารหน่วยงาน ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย 
สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ  

2.2 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นฯ แก่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ คณะ 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
สถาบัน/ส านัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอยุธยาศึกษา   

 

ข) การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี  
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร
บุคคลภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า  

แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กลุ่มที ่1  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ตัวแทน
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหารจากคณะ สถาบัน/ส านัก 

กลุ่มที่ 2   บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย จ านวน 11 คน 
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
บริษัท โฮมโปร จ ากัด หนังสือพิมพ์แนวหน้า ผู้น ากลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหน่วยงานระดับสถาบัน/ส านัก)   

กลุ่มที ่3   นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน 26 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาของ 
แต่ละคณะ นายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า
ของแต่ละคณะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการแปลผล 
ด้านที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายตามที่
รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละของ
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  ตามหลักเกณฑ์คะแนนและระดับ
การแปลผลดังนี้ 

 
ร้อยละ  90.01 –  100   =  5  คะแนน  ระดับมากที่สุด 
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 2559 โดยก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน และระดับการแปลผล ดังนี้ 

คะแนน 4.51 – 5.00   = ระดับมากที่สุด 
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 
 และระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 
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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  

 

ด้านที่ 3   ด้านการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

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 

         

 
 
 

ข) จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี  

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

 
1.  ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว     ประธาน 

-  เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล 
- ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
นากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
นากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช   นิลพันธุ์   รองประธาน 
-  เชี่ยวชาญด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร 
-  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติด้านสังคม 
 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   พันธวิศิษฏ์   กรรมการ 
-  เชี่ยวชาญด้านการเงิน - การบัญชี  
-  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย    กรรมการ 
-  เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล  
-  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์  กรรมการ 
-  เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวชิาการและกิจการพิเศษ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์   จารุโรจน์กีรติ  กรรมการและเลขานุการ 
-  เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล 
-  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาสถิติประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ปฏิทินการปฏิบัตงิานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ก.ค. 
2560 

ส.ค. 
2560 

ก.ย. 
2560 

ต.ค. 
2560 

พ.ย. 
2560 

ธ.ค. 
2560 

ม.ค. 
2561 

ก.พ. 
2561 

1. ก ำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน         

2. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

       
 

3. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของ
อธิกำรบดี ตำมหลักสมรรถนะนักบริหำรมืออำชีพ 8 สมรรถนะ        

 

4. พัฒนำแบบสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง    
 

         

5. พัฒนำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นบุคคลที่เก่ียวข้องภำยในมหำวิทยำลัย   
 

         

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็น   
 

        

7. สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง      
 

       

8. สรุปข้อมูลทั้งหมด     
 

       

9. เขียนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี 

      
 

   
 

10. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี         

 
  

 

11. น ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
และอธิกำรบดี ต่อสภำมหำวิทยำลัย 

              



 

 

9 

 



 

 

10 

 



 

 

11 

 

 

 



 

 

12 

 



 

 

13 

 



 

 

14 

 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 



 

 

17 

 



 

 

18 

 

 



 

 

19 

 



 

 

20 

 

 

 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




