
 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมา 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์กรท่ีจะสะท้อนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองค์การของผู้บริหาร ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18(2) และ (3) และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ก าหนดให้คณะกรรมการ
มีอ านาจหน้าท่ีในการ 1) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี     
2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 3) เรียก
ให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็น ค าช้ีแจง ข้อมูลหรือเอกสารให้แก่คณะกรรมการตาม
ความจ าเป็น 4) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พร้อมความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 5) เสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ
ปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 6) ด าเนินการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา, 2547, หน้า 17) โดยมุ่งหวังให้น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
และการจัดการในอนาคต  

ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ผู้ประเมินมุ่งเน้นประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้มาใช้ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะผู้ประเมินก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการประเมินไว้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตาม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.  เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และคุณภาพของงานวิจัยท่ี

ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560  
4.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ขอบเขตของการประเมิน 
ด าเนินการประเมินครอบคลุมผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559  – 

กันยายน 2560) และในส่วนของคุณภาพนักศึกษา ประเมินครอบคลุมปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 
2560 – กรกฎาคม 2561)  โดยมีขอบเขตการประเมินดังนี้ 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานเป็นการประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
 2.  การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมมีความส าเร็จตามแผนงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 3.  การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการประเมินว่ามีการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการได้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้และมีการใช้งบประมาณได้จริงตามแผนซึ่ง
พิจารณาจากร้อยละ 96 ของงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย 
 4.  คุณภาพของนักศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 การลาออกหรือส้ินสภาพนักศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ 
ระหว่างการศึกษา การไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เกรดเฉล่ียของนักศึ กษา 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 5.  คุณภาพงานวิจัย เป็นการศึกษาจ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ แหล่งท่ีตีพิมพ์ แหล่งทุนวิจัยและ
จ านวนการอ้างอิงงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 

6.  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน เป็นการศึกษาการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ี
มีต่อภาพลักษณ์ และการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

7.  หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 12 หน่วยงาน 
1.  คณะครุศาสตร์ (รวมท้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และศูนย์

การศึกษาพิเศษ) 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวมท้ังศูนย์วิทยาศาสตร์) 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  คณะวิทยาการจัดการ 
5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7.  บัณฑิตวิทยาลัย 
8.  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
9.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. ส านักงานอธิการบดี (หน่วยงานระดับกอง 11 หน่วยงาน) 

8.  ผู้บริหารท่ีได้รับการประเมิน จ านวน 13 คน ได้แก่ อธิการบดี, คณบดี 8 คณะ, 
ผู้อ านวยการสถาบันและส านัก จ านวน 4 คน 

9.  แหล่งข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย  
9.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

9.1.1  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน หรือ ส านัก ในต าแหน่งต่าง ๆ จ านวน 13 
ต าแหน่ง ซึ่งได้แก่ อธิการบดี, คณบดี, ผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก  

9.1.2  บุคลากรสายวิชาการ ท าการศึกษาจากบุคลากรสายวิชาการ 
9.1.3  บุคลากรสายสนับสนุน ท าการศึกษาจากผู้อ านวยกองและหัวหน้างานในแต่ละ

กอง 
9.1.4  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีภาคปกติและโครงการจัด

การศึกษาส าหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (กศ.ป.ป.) ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561  
9.2 เอกสารผู้ประเมินอาจใช้เอกสารการประเมินหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเหมาะสมเช่น 

9.2.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ 2560 

9.2.2  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
9.2.3  รายงานประจ าปีงบประมาณ 2559/2560  
9.2.4  รายงานการติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน  
9.2.5  รายงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีภาคปกติ

และโครงการจัดการศึกษาส าหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (กศ.ป.ป.) ท่ีส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560  
   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประเมิน หมายถึง  กระบวนการในการตรวจสอบและตัดสินว่านโยบาย แผนงาน โครงการ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ในระดับใด เพื่อช่วยในการเสนอสารสนเทศแก่  ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.  การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีความส าเร็จตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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2.  การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน หมายถึง การประเมินแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมมีการด าเนินงานให้เกิดข้ึนจริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยมีตัวชี้วัดและเกณฑ์ดังนี้ 

2.1  ตัวช้ีวัดด้านเวลา โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามไตรมาสท้ัง  4 ไตรมาส และ/หรือมีการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และท าการประเมินผลว่าได้ด าเนินการเป็นไป
ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

2.2  ตัวช้ีวัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดงบประมาณไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ/หรือมีการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดีและท าการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือใช้
งบประมาณเป็นไปตามร้อยละ 96 ของงบประมาณท่ีก าหนดหรือไม่  

2.3  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและมี การขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีผู้ขออนุมัติโครงการ ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไปตามทีก าหนดไว้ 
หากมีการก าหนดตัวช้ีวัดมากกว่า 1 ตัวช้ีวัดต้องมีผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีผ่านในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50 

2.4  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ: โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และมี การขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการ ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวช้ีวัดไว้มากกว่า 1 ตัวช้ีวัด ต้องมีผลการ ประเมินตัวช้ีวัดท่ีผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.5  เกณฑ์การประเมินผลงาน/โครงการ:   โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต้อง
ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับ ความส าเร็จจากท้ังหมดหรือร้อยละ 7  

3.  ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ หมายถึง การประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้และมีการใช้จ่ายงบประมาณได้จริงตามโครงการ 
โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดด้านเวลาตามไตรมาสท่ีก าหนดไว้ และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ คือมีการเบิกจ่าย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 96 ของงบประมาณ 

4.  คุณภาพของนักศึกษา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
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5.  คุณภาพของงานวิจัย หมายถึง คุณลักษณะจ านวนงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2560 และก าลังด าเนินการ แหล่งทุนวิจัยและจ านวนเงินทุนท่ีได้รับ งานวิจัยของ
อาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.  2560 แหล่งท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ และจ านวนการอ้างอิง 

6.  ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง 
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารงานของผู้บริหารตามแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของผู้บริหาร  และการบริหารจัด
การเงินรายได้  

7.  คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหาร ใน 5 ด้าน ได้แก่   
7.1  ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้

อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ช้ีน า ช่วยเหลือ รับผิดชอบ ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความ
เต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่าง ๆ โดยมีความส าเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย 

7.2  ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การให้คุณค่าของบุคคล เช่ือมโยงส่ิง
ร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล เช่ือมโยงค าร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ใช้การต่ืนเต้นเร้าใจ 
ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้ค าพูดท่ีเป็นบวก มองโลกในแง่ดี 

7.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างเป็นนามธรรมท่ี
จะน าไปสู่การแก้ปัญหา การวางแผนในอนาคตและการมองหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆ 

7.4  ความสามารถในการให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ/การปฏิบัติงานตามภารกิจ หมายถึง กระบวนการให้ค าแนะน าแก่บุคคลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  หรือ การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

7.5  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ 1) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ 
Value for money) 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  3) หลักการ ตอบสนอง (Responsiveness) 
4) หลักการตรวจสอบได้ / มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)  5) หลักเปิดเผยโปร่งใส 
(Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 7) หลักความเสมอภาค (Equity) 8) หลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) และมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented 9) หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) และ 10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม (Morality Ethics) 

8.  การบริหารจัดการเงินรายได้ หมายถึง การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมก ากับ
กิจกรรมทางการเงิน เช่น การจัดซื้อ และการใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์กร ซึ่งใช้หลักการ
บริหารงานท่ัวไปของทรัพยากรทางการเงิน 
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9.  หน่วยงาน หมายถึง คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์  และหน่วยงานท่ีอยู่ในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย และได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

10. ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีบริหารงานในปีการศึกษา 2560 

11. บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา 

11.1  บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์
ประจ าตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอน และปฏิบัติงาน 
ในปีการศึกษา 2560 

11.2  บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าเจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ท่ีปฏิบัติงานด้านการบริการและธุรการ ในปีการศึกษา 2560 
11.3  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ป.ป. ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 


