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ค ำน ำ 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา และการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

เพ่ือให้การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามฯ จึงได้จัดท ากรอบและเกณฑ์การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับการประเมินได้
น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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กรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั อธกิารบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

กรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2561 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ที่ออกตามความใน
มาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับ
ดังกล่าวก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ให้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ และให้รายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก เสนอความคิดเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้กรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อ 5 ก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของผู้รับการประเมิน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการติดตามฯ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ มีการก าหนดกรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย
การประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และด้านผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การแปลผล และการจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 

2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี 
และผู้อ านวยการ พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณเพ่ือทราบและพิจารณา 
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กรอบและเกณฑ์การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และ

ผู้อ านวยการ 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คณะ 

และสถาบัน/ส านัก และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.  บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของตน  
อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก ในทุกๆ ด้าน 

4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 
1.4 กรอบแนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยได้วางกรอบความคิดหลักไว้ดังนี้ 
1. การด าเนินงานในลักษณะการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการท างาน

ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตร 
2. การปรับปรุงและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ตามพันธกิจและผลผลิตของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยใช้กระบวนการประเมินแบบทุกภาคีมีส่วนร่วม 

3. การติดตามผลส าเร็จของการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ตามแผนที่ก าหนด โดย
พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงานและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การพิจารณาคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งประกอบด้วย
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมจากภายนอกและ
ภายใน และความสามารถในการคาดการณ์อนาคต  

5. การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ จะพิจารณาจากการด าเนินงานและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้จัดท ารายงานสรุปในรอบปี 

6. การพิจารณาผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่มีผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต  
 

1.5 เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ ตามรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบและเกณฑก์ารประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธกิารบดี และคณบดี ประกอบดว้ย 
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 35 
ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ค่าน้ าหนัก 30  
ด้านที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ค่าน้ าหนัก 20  
ด้านที่ 4  ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ค่าน้ าหนัก 15  
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กรอบและเกณฑ์การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 35 
ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ค่าน้ าหนัก 30  
ด้านที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนัก 15  
ด้านที่ 4 การเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก 20  

 

1.6 เกณฑ์การให้ค่าน  าหนักคะแนน 

ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ  
ได้ก าหนดเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

ประเด็นการประเมิน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี วัด ค่าน  าหนัก 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ 35 

1.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ 
1.2 การวางแผนและการบริหารงบประมาณ (งบแผ่นดินและงบเงินรายได้)  

30 
5 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 30 

2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์)  

2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (3) และสายสนับสนุนวิชาการ (2) 
2.3 การพัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2.5 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้ง

ภายในและต่างประเทศ  

10 
 
5 
7 
5 
3 

ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 20 

3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
3.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี  
3.3 การผลิตบัณฑิตตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับ 
3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง)  
3.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของ

มหาวิทยาลัย  

6 
5 
 
3 
3 
3 
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กรอบและเกณฑ์การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
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ประเด็นการประเมิน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี วัด ค่าน  าหนัก 

ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 15 
4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ผลิตต ารา หนังสือ บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
4.3 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับจากภายนอกหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
4.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกหรือจ านวนเงินทุนด้านการวิจัย  
4.5 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
4.6 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา  

5 
 
3 
2 
2 
2 
1 

 
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ประเด็นการประเมิน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี วัด ค่าน  าหนัก 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ 35 
1.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน/ส านัก   
1.2 การวางแผนงบประมาณและการบริหารงบประมาณ  

30 
5 

ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 30 
2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์)  
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ(3) และสายสนับสนุนวิชาการ (2) 
2.3 การพัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2.5 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  

10 
 
5 
2 
5 
3 

ด้านที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

8 
7 

ด้านที่ 4  การเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  20 
4.1 การริเริ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ  ซ่ึงเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  
4.2 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปรับกลยุทธ์การท างานที่สอดคล้องกับนโยบาย

และสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานสนับสนุนการบริการวิชาการ  
4.4 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก 

5 
5 
 
5 
5 
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กรอบและเกณฑ์การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
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1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล 
ด้านที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  
การวางแผนและการบริหารงบประมาณ พิจารณาจากประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Budget Planning) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
การติดตามประเมินผลการใช้จ่าย (Budget Evaluation) และการรายงานผลการบริหาร/การควบคุม
งบประมาณ (Budget Control) ความสามารถในการแสวงหารายได้ ผลการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณ
ลักษณ์ของผู้บริหาร (แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ร้อยละการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
การศึกษาระดับที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ  การพัฒนาตนเอง/ฝึกอบรม และร้อยละการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น การพัฒนาตนเอง/ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และ
การเลื่อนระดับ) การพัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (เช่น การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล การจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน) การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยหรือวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น) 

ก) จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ข) จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงาน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

จากประเด็นค าถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้น า/ความสามารถ การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
สถาบัน/ส านัก และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์   

ค) จากผลการพัฒนาองค์กร  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  การปรับ
โครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นท้ังภายในและต่างประเทศ   
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ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
- วิ เคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี การผลิตบัณฑิตตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) และร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ของมหาวิทยาลัย    

ระดับสถาบัน/ส านัก  
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และร้อยละ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม/การเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้อยละของอาจารย์ที่ผลิตต ารา หนังสือ 

บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับจากภายนอกหรือได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกหรือจ านวน
เงินทุนด้านการวิจัย ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ และร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา 

ระดับสถาบัน/ส านัก  
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากผลการริเริ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ  ซึ่งเป็นที่

ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปรับกลยุทธ์การท างานที่
สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานสนับสนุนการบริการ
วิชาการ และผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก (สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนด้านการวิจัย
และนวัตกรรม สถาบันอยุธยาศึกษาสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน) 

 
1.8  การแปลผล 

1) การแปลตามเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการบริหารงานของอธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณา
จากร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ 
พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์คะแนนและระดับการแปลผลดังนี้ 

 



- 7 - 
 

กรอบและเกณฑ์การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

   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  

   เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนการประเมิน 

คะแนน 4.51 – 5.00  =   ระดับดีมาก 
คะแนน 3.51 – 4.50  =   ระดับดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  =   ระดับปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50  =   ระดับพอใช้ 
คะแนน 1.00 – 1.50  =   ระดับปรับปรุง  

 

             ระดับค่าคะแนนที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดร้อยละ  90.00 - 100   =  5  คะแนน   
ตัวชี้วัดร้อยละ  80.00 – 89.99 =  4  คะแนน   
ตัวชี้วัดร้อยละ  70.00 – 79.99 =  3  คะแนน   
ตัวชี้วัดร้อยละ  60.00 – 69.99 =  2  คะแนน   
ตัวชี้วัดต่ ากว่าร้อยละ  60.00 =  1  คะแนน   

 

2) การแปลผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ข้อมูลจากการหาค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และ
วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นและเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้ 

 
             ระดับความคิดเห็น 

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

 

 



 
ตารางสรุปกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ด้านที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ  
(35 คะแนน) 

ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร (30 คะแนน) 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (หน่วยงานละ 30 คะแนน) 
1.2 การวางแผนและการบริหารงบประมาณ (งบแผ่นดินและงบเงินรายได้) (5 คะแนน)  

- ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Budget Planning) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) การติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่าย (Budget Evaluation) และการรายงานผลการบริหาร/การควบคุมงบประมาณ 
(Budget Control)  
- ความสามารถในการแสวงหารายได้  
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  

2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลและคณุลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์) 
(10 คะแนน) 

2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (5 คะแนน) 
- ร้อยละการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การศึกษาระดับทีสู่งขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ  

การพัฒนาตนเอง/ฝึกอบรม (3) 
- ร้อยละการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ การศึกษาระดบัท่ีสูงขึ้น การพัฒนาตนเอง/

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการเลื่อนระดับ (2) 
2.3 การพัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ (เช่น การพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมลู การจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน) (7 คะแนน) 

2.4 การปรับโครงสรา้งและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน) 
2.5 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและ

ตา่งประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยหรือวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น) (3 คะแนน) 

ด้านที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (20 คะแนน)  ด้านที่ 4  ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (15 คะแนน) 

3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด (6 คะแนน) 
3.2 ร้อยละของบณัฑติระดับปรญิญาตรมีีงานท าหลังส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี (5 คะแนน) 
3.3 การผลิตบณัฑิตตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นท่ียอมรับ (3 คะแนน) 
3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) (3 คะแนน) 
3.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย  
     (3 คะแนน) 
 

4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ผลิตต ารา หนังสือ บทความวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพมิพ์
เผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (5 คะแนน)  

4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (3 คะแนน) 
4.3 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับจากภายนอกหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (2 คะแนน) 
4.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกหรือจ านวนเงินทุนด้านการวิจัย  
(2 คะแนน) 
4.5 ร้อยละของผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ (2 คะแนน) 
4.6 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา (1 คะแนน) 
 

 

 



 
ตารางสรุปกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของระดับสถาบัน/ส านัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้านที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการ และการบริหารงบประมาณ (35 คะแนน) ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร (30 คะแนน) 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (หน่วยงานละ 30 คะแนน) 
1.2 การวางแผนและการบริหารงบประมาณ (งบแผ่นดินและงบเงินรายได้) (5 คะแนน)  

- ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Budget Planning) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) การติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่าย (Budget Evaluation) และการรายงานผลการบริหาร/การควบคุมงบประมาณ 
(Budget Control)  
- ความสามารถในการแสวงหารายได้  
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
 

2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลและคณุลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์) 
(10 คะแนน) 

2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (5 คะแนน) 
- ร้อยละการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การศึกษาระดับทีสู่งขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ  

การพัฒนาตนเอง/ฝึกอบรม (3) 
- ร้อยละการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ การศึกษาระดบัท่ีสูงขึ้น การพัฒนาตนเอง/

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการเลื่อนระดับ (2) 
2.3 การพัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ (เช่น การพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมลู การจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน) (7 คะแนน) 

2.4 การปรับโครงสรา้งและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน) 
2.5 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและ

ตา่งประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยหรือวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น) (3 คะแนน) 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (15 คะแนน) 
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (8 คะแนน) 
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (7 คะแนน) 
 
ด้านที่ 4 การเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกจิของมหาวิทยาลัย (20 คะแนน) 
4.1 การริเริ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ   ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก (5 คะแนน) 
4.2 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปรับกลยุทธ์การท างานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (5 คะแนน) 
4.3 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานสนบัสนุนการบริการวิชาการ (5 คะแนน) 
4.4 ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก (5 คะแนน) 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
- สถาบันอยุธยาศึกษาสนับสนุนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
 

 



 
ภาคผนวก 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 
 

 



 
                                                                                        

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

     1.  ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว  ประธานกรรมการ 
     เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
      ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

   - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
  

   2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย  รองประธาน 
    เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล  
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  - ข้าราชการบำนาญ  

                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 

 
 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการ 
      เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
      ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู กรรมการ 
  เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ปัจจุบนัดำรงตำแหน่ง  - ข้าราชการบำนาญ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ     
      สถาบนัอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง  

 
 

    5.  รองศาสตราจารย์จรูญ   รัตนกาล  กรรมการ 
         เชี่ยวชาญ ด้านปรัชญาและศาสนา การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาสังคมศาสตร์ 
        ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง       - ข้าราชการบำนาญ  
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์          กรรมการและเลขานุการ 
          เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง       -  อาจารย์ประจำ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 













กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินการ 
1 
 

พิจารณากำหนดแนวคิดกรอบและเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรอบ
เวลาการปฏิบัติงาน 

2 มีนาคม 2564 
19 มีนาคม 2564 

2 
 

- การหารือและรับข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้รับการประเมิน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- การปรับปรุงกรอบและเกณฑ์การประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้รับการประเมิน 

30 มีนาคม 2564 

3 - การนำเสนอกรอบและเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย 
- การพิจารณาข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
- ดำเนินการแจ้งหน่วยงานผู้รับการประเมินทราบกรอบและเกณฑ์การประเมินฯ หลังจากผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย (นำส่งเล่มกรอบและเกณฑ์การประเมินให้ทุกหน่วยงาน) 

7 เมษายน 2564 

4 การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสัมภาษณ์ เพื่อการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21 เมษายน 2564 
5 พิจารณา (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยตาม

กรอบและเกณฑ์การประเมิน  5 พฤษภาคม 2564 

6 - พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยตามกรอบและ
เกณฑ์การประเมินฯ 
- กำหนดหน่วยงานและจำนวน/บุคคลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

19 พฤษภาคม 2564 

7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงแนว
ทางการประเมินประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมตัวของผู้เข้ารับการประเมิน 27 พฤษภาคม 2564 

8 - การลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สำนัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและรับฟังแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (ลงพื้นที่ 8 หน่วยงาน) 
- ประชุมสรุปผลการลงพื้นทีเ่ยี่ยมหน่วยงาน 

1-2 มิถุนายน 2564 

9 ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 
วัฒนธรรมจังหวัด เทศบาล โรงเรียน ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต)    14-15 มิถุนายน 2564 

10 การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (คณะกรรมการติดตามฯ 
ดำเนินการคัดเลือกพื้นทีจ่ากทุกหน่วยงาน จำนวน 4 พื้นที)่ 

30 มิถุนายน 2564 
1 กรกฎาคม 2564 

11 ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน (นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัย อธิการ คณบดี ผู้อำนวยการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา
(ผู้ปกครองนักศึกษา 4 คณะๆ ละ 2 ท่าน คณะเป็นผู้คัดเลือก) 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 
(7 กรกฎาคม 2564 
สัมภาษณ์ผู้ทรงสภา) 

12 พิจารณาผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จากการประเมินที่ผ่านมา 
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์การดำเนินงานของอธิการบดี คณบดี 
และผู้อำนวยการ 

16 กรกฎาคม 2564 

13 วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(การใช้จ่ายและบริการจัดการงบประมาณ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การ
จัดการศึกษา การเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการ การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระบรมราโชบาย การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง) 

เดือนสิงหาคม 2564 
ถึงเดือนตุลาคม 2564 

14 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เดือนตุลาคม 264 
15 เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และ

สถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เดือนตุลาคม 2564 

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 
16 พิจารณาเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์นำเสนอสภา และดำเนินการจัดทำร่าง Power Point การนำเสนอ 24 พฤศจิกายน 2564 
17 ประชุมเตรียมการนำเสนอและพิจารณา Power Point การนำเสนอ 7 ธันวาคม 2564 
18 นำเสนอรายงานผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 2564 
19 ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 10 มกราคม 2565 
20 ส่งมอบรายงานผลการติดตามฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลการประเมิน 17 มกราคม 2565 



 

                          บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สํานักงานอธิการบดี โทร 1911 

ท่ี      อว ๐629.๑2.1/ว93                    วันท่ี   21  เมษายน  2564 

เรื่อง   แจงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันพุธท่ี  7  เมษายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน ศูนย สํานัก/หัวหนาสวนราชการ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันพุธท่ี 7 เมษายน  
2564  เวลา 09.๓๐ – 13.10 น.  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ความละเอียดทราบ
แลวนั้น  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอแจงผลการประชุมเพ่ือทราบดังนี ้ 

๑. มอบมหาวิทยาลัยนําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)กลับไปทบทวนปรับปรุง
แกไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

๒. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) (ฉบับป พ.ศ. 2562) 
จํานวน 8 สาขาวิชา (สมอ.08) ดังนี้ 
 

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนแผนการรับ (เดิม) จํานวนแผนการรับ (ใหม) 
1 คณิตศาสตร 30 35 
2 วิทยาศาสตร 30 35 
3 สังคมศึกษา 30 35 
4 การศึกษาปฐมวัย 30 35 
5 พลศึกษา 30 35 
6 การสอนภาษาไทย 30 35 
7 การสอนภาษาอังกฤษ 30 35 
8 การประถมศึกษา 30 35 

  ท้ังนี้ การปรับแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ิมเติมอีก 1 หองเรียน ใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

๓. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาเกินจากแผนการรับท่ี
กําหนดไวเพ่ือทดแทนนักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน ดังนี้ 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวนแผนการรับ 

(เดิม) 
จํานวนแผนการรับ 

(ใหม) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2557 

วิทยาศาสตร 30 35 
การประถมศึกษา 30 35 
พลศึกษา 30 35 
สังคมศึกษา 30 35 
การสอนภาษาไทย 30 35 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2558 

คณิตศาสตร 30 35 
คอมพิวเตอรศึกษา 30 35 
การสอนภาษาอังกฤษ 30 35 
การศึกษาปฐมวัย 30 35 
การศึกษาพิเศษ 30 35 

 /4. อนุมัต.ิ.. 



-๒- 
 

๔. อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 (ครั้งท่ี 1) 
จํานวน 275 ราย  ตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม  2564 

๕. อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 12 ราย ตั้งแตวันท่ี 27 
มกราคม 2564  

๖.  แตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 6.1 นายนรินทร  อุนแกว 
 6.2 นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

๗.  แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรการเงินและการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
7.๑ อธิการบดี  ท่ีปรึกษา 
7.๒ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล ประธาน 
7.๓ รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานบริหาร รองประธาน 
7.๔ นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร  กรรมการ 
7.๕ นายณรงค  มีฐานะ กรรมการ 
7.๖ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
7.๗ นางสาวดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล กรรมการ 
7.๘ รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานวิชาการ กรรมการ 
7.๙ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
7.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7.๑๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
7.๑๓ คณบดีคณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กรรมการ 
7.๑๔ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
7.๑๕ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
7.๑๖ ผูอํานวยสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 
7.๑๗ ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
7.๑๘ หัวหนางานการเงิน ผูชวยเลขานุการ 

๘.  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
8.๑ อธิการบดี  ท่ีปรึกษา 
8.๒ นายสุรพงษ  มาลี  ประธานกรรมการ 
8.๓ รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน  รองประธานกรรมการ 
8.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน         กรรมการ 
8.๕ นายนัทธี  บอสุวรรณ  กรรมการ 
8.๖ นายสุเทพ  ชูชัยยะ  กรรมการ 
8.๗ รองอธิการบดีฝายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
8.๘ รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาทองถ่ิน   กรรมการ 
8.๙ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  กรรมการ 
8.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.๑๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
8.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
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8.๑๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
8.๑๔ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
8.๑๕ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
8.๑๖ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  เลขานุการ 
8.๑๗ นายติณณ  ภาณุเมศธนัน  ผูชวยเลขานุการ 
8.๑๘ นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย  ผูชวยเลขานุการ 
8.๑๙ นางอมรรัตน  อมรนาถ  ผูชวยเลขานุการ 

๙.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยงัสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป 

๑๐.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป 

๑๑. เห็นชอบกรอบและเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณารวมกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข และรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป           



 

 

 

 


	
	ทั้งนี้ การปรับแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เพิ่มเติมอีก 1 ห้องเรียน ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป




