
 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานประเมนิท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการด าเนินงานขอน าเสนอเอกสารและงานประเมินท่ีเกี่ยวข้อง
ตามล าดับ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
1.2  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2.  การบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต 
2.2  บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา 
2.3  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าและลักษณะองค์การท่ีประสบความส าเร็จ 

3.  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
คณะ / ส านัก 

4.  การบริหารงบประมาณ 
5.  แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 

5.1  ความหมายของการประเมิน 
5.2  ความเป็นมาของการประเมิน 
5.3  กระบวนการประเมิน 
5.4  ประเภทของการประเมิน 
5.5  เกณฑ์การประเมิน 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ก าหนดปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ดังนี้  
1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

          ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ท่ีน้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ 

ตามแนวพระราชด าริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 พันธกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก าหนดพันธกิจไว้ 4 พันธกิจ คือ  
1. เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิ จัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
2.  ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา 

แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
3.  สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 
4.  จัดการระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัว เอง เพื่อพัฒนาองค์การ

อย่างยั่งยืน 
 อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน 
 เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยสร้างคนพัฒนาท้องถิ่น 

1.2  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร

จัดการ 4 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางในการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ

อาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
เป้าประสงค์  
1.  บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถเป็น

ต้นแบบได้ 
2. บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นท่ีพึ่งของชุมชน และ

ท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
3. บัณฑิตมีวินัย ซื่อสัตย์  มี จิตสาธารณะ รักษ์ ส่ิงแวดล้อม ภาคภูมิใจต่อ

มหาวิทยาลัย และท้องถิ่น 
4. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์และมาตรการด าเนินงาน 
1. พัฒนากระบวนการสรรหานักศึกษาและบุคลากรท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพ 
1.1  พัฒนาระบบการสรรหาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาท่ีเข้มแข็งให้

สอดคล้องกับศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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1.2  พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถและเป็นนักปฏิบัติ
เพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา 

1.3  พัฒนาหลักสูตรโดยน้อมน าคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ ตามแนว
พระราชด าริมาบูรณาการให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและอยู่บนฐาน 

ความต้องการท่ีแท้จริงจากท้องถิ่นโดยเน้นกลุ่มวิชาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 10 ปี 

2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานของท้องถิ่น 
2.1  จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาท่ีมีความสามารถหลากหลาย  

ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
2.2  ออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อม การเรียนใน

สภาพจริงเพื่อให้นักศึกษารู้เข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติ 
2.3  สร้างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีบูรณาการเนื้อหารายวิชากับ

งานกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อหนุนเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
และความเป็นราชภัฏ โดยเน้นกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชด าริท่ีเกิดเป็น
รูปธรรมตามหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาได้ 

2.4  สร้างระบบเสริมสร้างคุณค่าและเชิดชูนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีมีวินัย
ซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะรักษ์ส่ิงแวดล้อมภาคภูมิใจสถาบันและท้องถิ่น (คุณธรรมจริยธรรม) เพื่อสร้าง
ต้นแบบท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการลงมือท าดีแก่นักศึกษาอื่นๆ  

2.5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยถ่ายทอดเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

1.2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ 

เป้าประสงค์  
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีเป็น

ต้นแบบและมีช่ือเสียงด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์และมาตรการด าเนินงาน  
1.  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการงานวิจัย 

1.1  ปรับแผนและระบบการบริหารการวิจัย โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับการแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยน้อมน าความรู้ตาม แนวพระราชด าริมาบูรณาการ ให้
ชุมชนท้องถิ่นอยู่อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.3  ปรับกลไก กฎ ระเบียบภายในให้เอื้อต่อการได้มาซึ่งงบวิจัยและการใช้
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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1.4  สร้างเครือข่ายการบริหารการวิจัยในลักษณะ Node การวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย โดยให้อิสระการบริหารจัดการงานวิจัยด้วยตนเอง 

2.  สร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและ
องค์การ 

2.1  สนับสนุนนักวิ จัยท่ีท างานวิ จัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

2.2  สร้างนักวิจัยเฉพาะทางท่ีมีความเช่ียวชาญให้สามารถผลิตและเผยแพร่
ผลงานคุณภาพในระดับสากล 

2.3  ส่งเสริมการท าความตกลง Memorandum of Understanding 
(MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจหลัก
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเครือข่ายระดับสากล 

2.4  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่การพาณิชย์จากความ
เช่ียวชาญของอาจารย์ผ่านกระบวนการวิจัย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการบริการวิชาการ 

2.5  จัดให้มีหน่วยงานเสริมสร้างคุณค่าการท างานด้วยการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

3. ยกระดับการบริการวิชาการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

3.1  จัดท าแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

3.2  ยกระดับระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีความรวดเร็วและ
ยืดหยุ่น 

3.3  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐท้องถิ่นเอกชน 
และระดับสากล 

3.4  จัดให้มีงานบริการวิชาการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.2.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นแหล่งองค์ความรู้ เชิดชู    
ภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่นท่ีสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และด ารงอยู่ได้
ภายใต้ความเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์และมาตรการด าเนินงาน  
1.  ทบทวน ปรับระบบกลไกการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
1.1  ทบทวนโครงสร้าง พร้อมวิเคราะห์งานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่างและส านักศิลปวัฒนธรรมให้สามารถเช่ือมโยงมิติทางวัฒนธรรมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
1.2  จัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.3  จัดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นและประชาคม
อาเซียน 

1.4  ทบทวนภารกิจการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและกิจกรรม
ระดับคณะ ด้านวัฒนธรรมท่ีซับซ้อน โดยบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับงานวิชาการ 

1.5  ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติอย่างยั่งยืน 

2.  บูรณาการการท านุบ ารุงงานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม กับภารกิจหลัก 
2.1  น้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด าริมาบูรณาการ

การท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2.2  พัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
2.3  มอบหมายภารกิจให้ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างและส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรม รวมถึงเวทีการน าเสนอด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงบูรณาการกับภารกิจของโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวและงาน
วิชาการท่ีเป็นรูปธรรม 

2.4  จัดท ากรอบและทิศทางการจัดสรรงบประมาณท่ีรองรับการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและเครือข่ายท้ังภายในและ
ภายนอก ท่ีหน่วยงานภายในสามารถเสนอโครงการเพื่อด าเนินงานตามศักยภาพและความพร้อมของแต่
ละหน่วยงาน 

1.2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์การ 

อย่างยั่งยืน 
2.  บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสุขในการท างานและรักองค์การ 
3.  เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสมบูรณ์แบบ 
กลยุทธ์และมาตรการด าเนินงาน 
1.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนได้สูงสุดคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
1.1  ทบทวนกฎ ระเบียบและเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรให้เอื้อต่อการ

พัฒนาสูงสุดตามภารกิจหลัก 
1.2  สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับบริบท

และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยเน้นจิตวิญญาณความเป็นครู ความภาคภูมิใจในความเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนว
พระราชด าริมาบูรณาการ 
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1.3  สร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
เพื่อเพิ่มความช านาญ โดยให้อิสระในการบริหารจัดการตนเองและเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

1.4  จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้บุคลากร 
แบบรายหัวโดยเปิดโอกาสให้สร้างวิธีการพัฒนาตนเองท่ีหลากหลายวิธีการและช่องทางตามศักยภาพ
และเวลาในการบริหารจัดการตนเอง 

1.5  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์รวมถึง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 

1.6  เปิดช่องทางและสร้างเวทีให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น
ค าแนะน า ค าปรึกษาต่างๆ และเวทีตรวจสอบผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในเชิงสร้างสรรค์ 

2.  พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ท้ังระยะส้ันและระยะยาวตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง 

2.1  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า เพื่อการลดต้นทุนและการเพิ่มรายได้ 
2.2  วิเคราะห์หาแนวทางการบริหาร การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการรวมถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการพัฒนากองทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3  ชุมชน และสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมั่นคง 

3.  บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
3.1  กระจายอ านาจการตัดสินใจและทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
3.2  ปรับกฎระเบียบ และพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภายในท่ีเอื้อต่อการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารองค์การท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี 

3.3  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบและ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.  บริหารจัดการองค์การเพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
ท่ีสอดคล้องตามแนวพระราชด าริ 

4.1  ทบทวนพัฒนาผังแม่บททางกายภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวให้ทันสมัย
และเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.2  พัฒนาและบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้สามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และลงทุนเพื่อความคุ้มทุนในระยะยาวกับหน่วยงานภายนอก 

4.3  สร้างระบบการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการ การส่ือสารองค์การและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
4.5  พัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 



13 
 

สรุปได้ว่า ระหว่างปีการศึกษา 2559 –2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ก าหนด 
แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการตามปรัชญาท่ีว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
วิสัยทัศน์ คือ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบท่ีน้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ ตามแนว
พระราชด าริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีพันธกิจ 4 
ด้าน คือ 1) เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 2) ผลิตบัณฑิตโดย
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 3) สร้างองค์
ความรู้ ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปล่ียนแปลงในอนาคต 4) จัดการ
ระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเอง เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน และได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2) ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้
แนวทางตามพระราชด าริ 3) ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 4) 
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน มี
เปูาประสงค์เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 
2.  การบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

2.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต  
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 

มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษา
แต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ 
และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แล้วประกาศเป็นมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-3)  

2.1.1  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
มาตรฐานด้านศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้  
1.  ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบด้วยลักษณะส าคัญของ

อาคารเรียนท่ีดี มีห้องครบทุกประเภท พื้นท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุก
ประเภทมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณรวมท้ังต้องจัด
ให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์จ านวน
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เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ท้ังนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจ าเป็นอย่างอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2.  ด้านวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการ
การศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพสถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารวิชาการ  

3.  ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงิน ท้ังงบการเงินรวม
และงบท่ีจ าแนกตามกองทุน มีแผนการเงินท่ีมั่นคงเป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษา
ได้ตามพันธกิจและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการ
ได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมท้ัง
การน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ  

4.  ด้านการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ โดยมีสถาบันท าหน้าท่ีก ากับนโยบาย การด าเนินการตาม
แผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดให้กับนักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังก ากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม ก ฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีก าหนดไว้มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานสถาบันและการ
บริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ท่ีประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมและ
หลักความคุ้มค่า  

2.1.2  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย

มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้  
1.  ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมี

คุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบันตรงตามเปูาหมายท่ีก าหนด และจัด
ให้มีข้อสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตรและตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  

2.  ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะโดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มี
การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย 
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงาน
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ประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน  

3.  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทาง
วิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายท้ังในวงกว้าง และกลุ่มเปูาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลาย
ลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  

การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการแก่ประชาชนท่ัวไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า
หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  

4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหน่วยงานและสถาบัน มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดย
อ้อมเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่าเกิดความ
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงาม ใน
การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ี
ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตาม
เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะ และวัฒนธรรมของสถาบัน  

สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ท้ังในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และต้องมี
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.2  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา  
ด้วยสถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ท่ี
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (ราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2547 : 2)  

ในการบริหารด าเนินการให้บทบาทหน้าท่ีดังกล่าวประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตินั้น ต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีภาวะผู้น า และมีประสบการณ์
มาท าหน้าท่ีบริหารราชการให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องคัดสรรผู้บริหารท่ีเข้าใจมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างแท้จริง กระบวนการได้มาซึ่ง
ผู้บริหารต าแหน่งส าคัญ ต้องมีกระบวนการผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน
ขั้นสุดท้าย ผู้บริหารแต่ละคนท่ีประสงค์เข้าสู่ต าแหน่ง มีโอกาสน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการ
บริหารงานต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมท่ีสุด  
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ต าแหน่งผู้บริหารส าคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
1. อธิการบดี  
2. คณบดี  
3. ผู้อ านวยการส านักและสถาบัน  
โดยผู้บริหารดังกล่าวจะด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน ดังนี้  
2.2.1  อธิการบดี  

ผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ดีเด่น เนื่องจากเป็นต าแหน่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งต้ัง โดย
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิด้าน
การศึกษา และจากประสบการณ์การบริหารการศึกษาและมาตรา 28 ระบุว่าต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 : 12)  

1.  เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
ภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย และเป็นท่ียอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลใน
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

2.  กระบวนการสรรหาจะต้องเน้น เรื่องการมี ส่วนร่วมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจและหน้าท่ี 
ดังนี้  

2.1  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

2.2  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย  

2.3  จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมท้ังติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

2.4  รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย  

2.5  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไป  
2.6  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา

มหาวิทยาลัย  
2.7  แต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน 

รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานท่ีช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ  

2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา  
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2.9  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังได้ตราข้อบังคับ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของอธิการบดีไว้อีก 4 ประการดังนี้ (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพ.ศ. 2547-2550, 2552 : 1)  

1.  มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในสังคม  
2.  มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ท่ียอมรับในความส าคัญและ

สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพในทุกสาขา  
3.  มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  

2.2.2  คณบดี  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 36 (2547 : 15) 

ก าหนดให้คณะหนึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน โดยมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 
37 ว่าด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคณบดี (2547 : 35) ข้อ 4 ว่าด้วยคุณสมบัติของคณบดีความว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้  

1.  มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในสังคม  
2.  มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของคณะ  
3.  เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการในคณะนั้น  
4.  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะและ

การจัดระบบบริหารในคณะ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การจัดระบบบริหารงาน กล่าวถึงบทบาท ภาระหน้าท่ี
ของคณบดี ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552 : 153)  

1.  บริหารกิจการของคณะให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  

2.  ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของคณะให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  

3.  จัดท าแผนพัฒนาคณะ ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ  

4.  รักษาระเบียบวินัย มารยาทและจรรยาบรรณคณาจารย์และวิชาชีพของ
พนักงาน  

5.  เป็นผู้แทนคณะในกิจการท่ัวไป  
6.  จัดท าและเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ

สภามหาวิทยาลัย  
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7.  เสนอแต่งต้ังและถอดถอนรองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย์
พิเศษ  

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ กลุ่มหรือชมรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  

9.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

2.3  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ธรรมาภิบาล ตามความหมายท่ีสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศหรือ TDRI ได้ให้ความหมาย 

ไว้คือ ธรรมาภิบาลมาจากค าว่า “ธรรม” (แปลว่า คุณความดี) รวมถึงค าว่า “อภิ” (แปลว่ายิ่ง) และค า
ว่า “บาล” (แปลว่า ปกครองหรือเล้ียงดู) จึงมีความหมายรวมกันว่า “การบริหารหรือการปกครองท่ีมี
ความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างยิ่ง” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Good 
Governance” โดยหลักธรรมภิบาลนี้ ในไทยเดิมน ามาใช้กับบริษัทเอกชนเรียกว่ า “บรรษัทภิบาล” 
ต่อมาหน่วยงานในภาครัฐได้น ามาปรับใช้แต่เรียกช่ือว่า “ธรรมาภิบาล” หรือ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และวางแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายไว้ในมาตรา 6 กล่าวคือ (เพลิน
ตา ตันรังสรรค์, 2556 : ออนไลน์) ...มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่  

การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้  
1. เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน  
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
4. ไม่มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
ส านักงาน ก.พ.ร. (ส านักงานคณะกรรมกการพัฒนาระบบราชการ, 2556 : ออนไลน์) ได้

ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อปรับปรุงหลัก ธรรมภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีซึ่งประกอบไปด้วย 10 หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ Value 
for money) หลัก 

ความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการ
ตรวจสอบได้ / มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) หลักการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of 
Law) แล้วจากการประชุมครั้งท่ี 3 /2554 วันท่ี 13 กันยายน 2554 มีข้อสังเกตว่า หลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 10 หลักดังกล่าว จ าได้ยากจึงควรจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้จ าได้และเข้าใจง่าย
ขึ้น โดยได้น าเอาประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันรวมกันไว้เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มเติมเรื่องการ
สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการ เมือง 
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ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทไว้ด้วย จึงท าให้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ประกอบไปด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาค
ราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างยั่งยืน  

ส าหรับความหมายของหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี ( GG 
Framework) ท้ัง 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักการย่อย มีดังนี้  

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
1.1  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังนี้ ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจท่ีล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น  

1.2  ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเปูาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดับท่ี
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
มีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

1.3  การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย  
2.1  ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมท้ังต้องการมีก ารจัดวางระบบการ
รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

2.2  เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปได้
โดยง่าย  

2.3  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่างๆ  

2.4  ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมและอื่นๆ อีกท้ังยัง
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ต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมด้วย  

3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
3.1  การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 

Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติ
ไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ  

3.2  การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี
การมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม  

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย  
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality /Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สังคม รวมท้ังยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่  

I  –  Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  
A  –  Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
M  –  Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  
R  –  Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีต้ัง  
E  –  Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
A  –  Accountability ตรวจสอบได้  
D  –  Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  
Y  –  Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์  
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล ปธานสุวรรณ

มงคล (2558 : 105-108) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐควรเป็น “วาระ
แห่งชาติ” ซึ่งต้องใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้คนได้ระลึกรู้ในหน้าท่ีของตน (Socialization) 
การคัดเลือกคนต้องเลือก “คนดี” ก่อน “คนเก่ง” เพราะคนดีสามารถพัฒนาเป็นคนเก่งได้ และต้อง
สร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ให้ความมั่นคงในอาชีพ มีบรรยากาศของการท างานท่ีมีมิตรภาพ ความรัก 
และความเคารพนับถือ (Friendship Love and Esteems) และระบบบริหารภาครัฐ ต้องยึดระบบ
คุณธรรม (Merit System) เป็นพื้นฐาน ปูองกันและปราบปรามระบบอุปถัมภ์  

สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ล่าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ได้แก่  
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1. การบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และการตอบสนอง  

2. ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย การรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย
โปร่งใส่ หลักนิติธรรมความเสมอภาค  

3. ประชารัฐ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ และการ
กระจายอ านาจ  

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย การมีคุณธรรม /จริยธรรม ซึ่งการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ควรยึดหลักการดังกล่าวเช่นกัน  

2.4  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าและลักษณะองค์การที่ประสบความส าเร็จ  
2.4.1  ความหมายของภาวะผู้น า  

จากการศึกษาของชาน (Chand, 2016 : online) เกี่ยวกับนิยามของภาวะผู้น า 
หรือความเป็นผู้น า (Leadership) พบว่ามีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายเช่น กล่าวว่า “ภาวะผู้น าคือ
คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลท่ีสามารถน าหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในองค์การ” หรือ “ภาวะ
ผู้น าคือกระบวนการซึ่งผู้บริหารน าและมีอิทธิพลต่อการท างานของบุคคลอื่นในองค์กรเพื่อบรรลุ
เปูาหมายท่ีต้องการ” และ The American Heritage Dictionary (1985 : 719 อ้างถึงใน ศักด์ิชัย ภู่
เจริญ, 2552 : ออนไลน์) ให้ความหมายว่า หมายถึง “ความสามารถในการน า ซึ่งเป็นความส าเร็จอย่าง
ยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น า” และ พิชาภพ พันธุ์แพ (2554 : 12) ได้ให้ความเห็นหลังจากการเรียบ
เรียงเกี่ยวกับความหมายอันหลากหลายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น าหมายถึง “ศาสตร์และศิลปะใน
การจูงใจคนให้กระท าตามมติร่วมระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดยท่ีผู้ตามเต็มใจและมีความสุข เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

2.4.2  ลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผู้น า  
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 : 223) ได้อธิบายถึงลักษณะความเป็นผู้น าและ

พฤติกรรมความเป็นผู้น า (Leadership Traits and Behaviors) ไว้ว่า จากการศึกษาของนักวิชาการ 
เพื่อค้นลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในการเป็นผู้น า พบว่า มีลักษณะดังนี้  

1.  มีแรงผลักดัน (Drive) คือมีพลังท่ีจะยืนหยัดในการท างาน  
2.  มีความเช่ือมั่น (Self-confidence) คือมีความมั่นใจในตัวเอง และเช่ือมั่นในขีด

ความสามารถของทีมงาน  
3.  มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีความเป็นเลิศในการบูรณาการ และ

ตีความสารสนเทศต่างๆ  
4.  มีความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Ability) มีความฉลาดและเข้าใจในการ

รับรู้ข้อมูลต่างๆ  
5.  มีความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge) มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมและ

หลักพื้นฐานทางเทคนิค  
6.  มีแรงจูงใจ (Motivation) สามารถจูงใจให้บุคคลอื่นบรรลุเปูาหมายต่างๆ 

ร่วมกัน  
7.  มีความยืดหยุ่น (Flexibility) รู้จักปรับส่ิงต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของผู้ตาม และความจ าเป็นของสถานการณ์ต่างๆ  
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8.  มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Honesty and Integrity) มีความซื่อสัตย์ จริงใจ 
เช่ือถือได้ เป็นท่ีไว้วางใจ และสามารถวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลได้  

นอกจากนี้ ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552 : ออนไลน์) ยังอธิบายว่า ผู้น าท่ีดีความมีลักษณะ
ท่ี “ครองตน ครองคน ครองงาน” ดังนี้  

ครองตน ได้แก่  
1.  มีความประพฤติดี  
2.  มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเหตุการณ์  
3.  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
4.  มีความอดทนอดกล้ัน  
5.  มีเหตุ มีผล  
6.  มีการควบคุมอารมณ์ดี (EQ = Emotional Quotient)  
ครองคน ได้แก่  
1.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
2.  มีความเสียสละ  
3.  มีความจริงใจ  
4.  มีความสามารถในการจูงใจ  
5.  มีความปรารถนาส่งเสริมให้ลูกน้องก้าวหน้า  
ครองงาน ได้แก่  
1.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
2.  มีความรับผิดชอบ  
3.  มีความตรงต่อเวลา  
4.  มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน  
5.  มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  
6.  มีความกล้าหาญ  

2.4.3  ลักษณะผู้น าที่ดีในการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
ดาฟท์ (Daft, 2005 : 635 อ้างถึงใน พิชาภพ พันธุ์แพ , 2554 : 157) กล่าวว่า

ลักษณะท่ีดีของผู้น าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงองค์การได้ คือ  
1.  สามารถแสดงให้บุคลากรเห็นว่าตนเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงมากกว่าผู้น าตาม

ต าแหน่ง  
2.  กล้าหาญ  
3.  เช่ือมั่นในความสามารถของบุคลากรในองค์การ  
4.  สามารถถ่ายทอดค่านิยมในการส่งเสริมให้องค์การปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้  
5.  เห็นความผิดพลาดของตนเองเป็นบทเรียนและเรียนรู้ได้  
6.  สามารถจัดการองค์การได้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีคลุมเครือ  
7.  มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรได้ชัดเจน  
8.  มีความคิดสร้างสรรค์  
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2.4.4  ลักษณะองค์การที่ประสบความส าเร็จ 
จอห์น พี. คอทเลอร์ (John P. Kotler) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด (Harvard 

University) ได้เสนอแนวคิดว่า องค์การท่ีจะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะส าคัญ 7 
ประการ ดังนี้ (Kotler, 1996 : 163-173 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549 : 328-331)  

1.  มีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลา (A persistent sense of urgency) หลักการ
เปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดความส าเร็จจะต้องอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation Process) อย่างฉับพลันมุ่งการ
ติดต่อส่ือสาร ท้ังภายในและภายนอกองค์การท่ีก่อให้เกิดการปูอนกลับอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ง่ายต่อการ
เปล่ียนแปลงองค์การ การบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  

2.  มีการท างานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูง (Teamwork at the top) บุคคล
เพียงคนเดียวแม้จะมีความเป็นเลิศก็ไม่อาจมีเวลาหรือความเช่ียวชาญพอท่ีจะต้องสู้กับคู่แข่ง ลูกค้า และ 
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ จ าเป็นต้องอาศัยการท างานเป็นทีม  

3.  มีบุคคลท่ีสามารถสร้างสรรค์และส่ือสารวิสัยทัศน์ (People who can create 
and communicate vision) ในศตวรรษที่ 21 องค์การจ าเป็นต้องมีการสร้างผู้น าท่ีมีทักษะ (Skills) มี
วิสัยทัศน์ (Vision) มีการส่ือสาร (Communication) มีการมอบอ านาจ (Empowerment) เพื่อสามารถ
น าการเปล่ียนแปลงในองค์การได้รวดเร็วพอท่ีจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังได้องค์การท่ี
มุ่งผลส าเร็จในการพัฒนาและสนับสนุนความเป็นผู้น าของบุคลากรจะต้องมีโครงสร้างตามแนวนอน 
(Flat organization) เพื่อให้เกิดการควบคุมท่ีน้อยลง มีวัฒนธรรมท่ีเผชิญความเส่ียงมากขึ้น พนักงาน
ต้องได้รับการสนับสนุนให้ใช้ความพยายามเป็นผู้น า เพื่อช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้โอกาสพนักงานได้ก้าวหน้าด้วยวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and 
error) จึงต้องใช้การสอนงาน (Coaching) และการกระตุ้น (Encouragement) ให้ใช้ความพยายามเพื่อ
ประสบผลส าเร็จ  

4.  มีการมอบอ านาจให้อย่างกว้างขวาง (Broad based empowerment) มีการ
บริหารงานแนวราบมากขึ้น มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบจากระดับสูงสู่ระดับล่างให้แก่
พนักงาน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพอใจท่ีจะเส่ียงมากขึ้น  

5.  มีการบริหารจัดการโดยมอบหน้าท่ีให้ เพื่อผลการปฏิบัติงานในระยะส้ันท่ีดีเลิศ 
(Delegated management for excellent short-term performance) การมอบอ านาจจะท าให้เกิด
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพราะบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจะสามารถจัดการกับงานท่ีเขา
ได้รับมอบได้ ซึ่งในขณะเดียวกันเขาต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ และได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ 
ท่ีพอเพียง เหมาะสมด้วย  

6.  ตัดการติดต่อภายในท่ีไม่จ าเป็น (No unnecessary interdependence) 
ปัจจุบันมีการส่ือสารผ่านทางอินเทอร์เนต ท าให้มีการติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว และมีต้นทุนท่ีต่ าลง ซึ่ง
การติดต่อภายในระหว่างกันในองค์การจะมีลักษณะ 

6.1.  มีการประสานงานกับหน่วยย่อยอย่างรวดเร็ว ประหยัด  
6.2.  เน้นความฉับไว มุ่งความส าคัญของการติดต่อ  
6.3.  มีโครงสร้างองค์การไม่ซับซ้อน  
6.4.  มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีง่าย  
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6.5.  ได้รับการส่งเสริมในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น  
6.6.  มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอและก าจัดส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้อง  

7.  มีวัฒนธรรมขององค์การท่ีสามารถปรับตัวได้ (An adaptive corporate 
culture) การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดย  

7.1.  ให้คุณค่ากับการปฏิบัติงานท่ีดีส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนขององค์การ  
7.2.  มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและความเป็นผู้น าท่ีมีความสามารถหรือมี

ภาวะผู้น าอย่างจริงจัง  
7.3.  สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีม  
7.4.  ลดขั้นตอนของกฎเกณฑ์การท างาน หรือใช้ระบบราชการน้อยท่ีสุดเท่าท่ี

จะท าได้  
จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้คล้อยตามและลักษณะองค์การท่ีประสบความส าเร็จดังกล่าว จะเห็นได้ว่ า
องค์การท่ีประสบความส าเร็จได้ในยุคท่ีความเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งนอกจากมีลักษณะและพฤติกรรมดังนี้ คือ มีแรงผลักดัน มีความ
เช่ือมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดสามารถในการรับรู้ มีความรู้ทางธุรกิจ มีแรงจูงใจ มีความ
ยืดหยุ่น มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมแล้ว ยังต้องมีคุณลักษณะท่ีเป็นผู้ “ครองตน ครองคน ครองงาน” 
“มีลักษณะของผู้น าท่ีดีในการเปล่ียนแปลงองค์การ” รวมไปถึงสามารถน าองค์การไปสู่การเปล่ียนแปลง
ให้ประสบผลส าเร็จได้ ซึ่งประกอบด้วย สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความสามารถ
จัดการให้เกิดการท างานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการส่ือสาร มีการกระจาย
อ านาจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจเพื่อการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมความเป็นผู้น าของคนในองค์การและการ
ส่ือสารในแนวราบ ลดขั้นตอน กฎเกณฑ์ในการท างาน  

  
3.  วิสัยทัศน์ (Vision) และนโยบาย (Policy) ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิสัยทัศน์และนโยบายท่ีเสนอโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีด ารง
ต าแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งและรายนามผู้บริหาร ดังนี้ 

ต าแหน่ง      รายนาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตรวิมล 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท ปิ่นสกุล 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติ บดีรัฐ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก 
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ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  ศรีสมบัติ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา 

ผู้บริหารดังกล่าว มีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างและคล้ายคลึงกันตามภารกิจท่ีพระราชบัญญัติ
ก าหนดไว้ ผนวกกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของผู้บริหารท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในท่ีนี้จึง
น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในต าแหน่งต่างๆ 
ตามล าดับดังนี้ 

3.1  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอธิการบดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
1.1 พัฒนากระบวนการสรรหานักศึกษาและบุคลากรท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง

ตามพระราชด าริ 
2.1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการงานวิจัย 
2.2  สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและองค์การ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
3.1 ทบทวน ปรับระบบกลไกการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการท านุบ ารุง ศิลปะและ      

วัฒนธรรม 
3.2  บูรณาการการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา

องค์การอย่างยังยืน 
4.1  พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนได้สูงสุดมีคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
4.2  พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณท้ังระยะ

ส้ันและระยะยาวตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง 
4.3 บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
4.4  บริหารจัดการองค์การเพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ี

สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ 
3.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นเลิศด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1.1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรู้ ภูมิธรรม + ภาวะผู้น า) 
สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรู้ ภูมิธรรม + 
ภาวะผู้น า) และมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม 
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1.1.2  สนับสนุนให้นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
1.2  พัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ และ

พัฒนาส่งเสริมให้บัณฑิตสายครูมีทักษะการใช้ภาษา 3 ภาษา 
1.2.1  จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับ

คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ 
1.2.2  ยกระดับความรู้นักศึกษาสายครู ให้มีทักษะภาษา 3 ภาษา 
1.2.3  จัดต้ังศูนย์จิตปัญญาศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.3.1  จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

และการบ ารุงรักษา 
1.3.2  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ พัฒนาทักษะการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

1.4  ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมีความสอดคล้องกับท้องถิ่น
และความต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 

1.4.1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมรับการเปล่ียนแปลงของประชาคม
อาเซียน  

1.4.2  ส่งเสริมการผลิตต าราและส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ 
1.5  เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 
1.5.1  จัดอบรมทักษะและเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
1.5.2  ส่งเสริมคณาจารย์แลกเปล่ียนประสบการณ์กับอาจารย์ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวิจัย โดยมีการบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีแท้จริง โดยมีรูปแบบการบริการวิชาการท่ีหลากหลายและการสร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษา 
ท้องถิ่น และอาเซียน 

2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย 
2.1.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และให้มีส่วนร่วมกับนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ของคณะ   
2.2.2  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ 
2.2  เร่งรัดการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พิษณุโลกและสุโขทัย) 

และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
2.2.1  สนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ 
2.2.2  สังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ (ลงสู่ชุมชนและท้องถิ่น) 
2.2.3  ส่งเสริมการสร้างคลินิกนักวิจัย 
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2.2.4  เตรียมการจัดท าวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
2.2.5  ยกย่องเชิดชูนักวิจัยดีเด่น  
2.2.6  สนับสนุนและให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ และ

สิทธิบัตร 
2.3  สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.3.1  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ด้านการเรียนการ

สอนด้วยกระบวนการวิจัย และส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้จากการวิจัย 
2.3.2  ให้บริการวิชาการท่ีตรงตารความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
2.3.3  เผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
2.3.4  สนับสนุนการพัฒนาวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.4  เร่งรัดการสร้างผลการวิจัย ถ่ายทอดความรู้จากโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริลงสู่ท้องถิ่น (พิษณุโลกและสุโขทัย) 

2.4.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมสืบสานความรู้จากโครงการตาม
พระราชด าริ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

2.4.2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

2.5.1  สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะครุศาสตร์ องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ 

2.5.2  ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายในการให้บริการวิชาการท้ังบุคลากร 
งบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นๆ 

2.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.6.1  พัฒนาระบบบริหารการจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2.6.2  พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยและการบริหารวิชาการ 

 ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  ส่ง เสริมการมี ส่วนร่ วมท านุบ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของคณาจารย์และนักศึกษา 

3.1  ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
3.1.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม แก่นักศึกษา สถานศึกษา 

และชุมชนภายนอก 
3.1.2  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนทางวัฒนธรรมและ

สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
3.2  อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการบูรณาการสู่กิจกรรม

การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา/ การวิจัย/ การบริการวิชาการ 
3.2.1  บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2.2  สืบสานประเพณีและวันส าคัญของไทย ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ

ครุศาสตร์ 
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3.2.3  จัดการแสดงศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามขอบข่ายของวิชาชีพครู ของ
คณะครุศาสตร์ 

3.2.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมกับศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
3.3  สร้างคุณภาพงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

3.3.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีดี และ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4.1.1  การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในคณะครุศาสตร์  
4.1.2 ถ่ ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง ลงสู่ระดับบุคคล 
4.2  ยกระดับประสิทธิภาพการท างานเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
4.2.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตและการวิจัย 
4.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
4.3.1  จัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ทางกายภาพ คณะครุศาสตร์ 
4.3.2  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์ให้เกิดสุนทรียภาพ 

มีมิติท่ีสะท้อนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน พื้นท่ีส่วนวังจันทร์ในความรับผิดชอบ
ของคณะ  สะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

3.3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นนักวิจัย 
1.1  การพัฒนานักศึกษา 
1.2  การพัฒนาบุคลากร 
1.3  การพัฒนาหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการสอนและการบริการวิชาการด้วยกระบวนการวิจัย 
2.1  สร้างจุดเด่นด้านวิจัย 
2.2  บูรณาการวิจัยกับพันธกิจการสอนและหรือบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3.1  ทบทวนระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและหรืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3.2  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผสมผสานองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.1  การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูองค์ความรู้ท้องถิ่น 
4.2  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1  บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
5.2  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3 . 4  แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2560 ขอ งคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและ
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(participatory learning ท่ีส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สามารถขจัดลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์และ
เสริมสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับบัณฑิตในการเป็นพลเมืองอาเซียน ตลอดจนพัฒนา
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (learning environment) ท่ีเอื้อต่อการบ่มเพาะด้านวิชาการ คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสร้างงานบนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมี
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้เป็นผู้มีความรู้  เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อีกท้ังคณะฯ ต้อง
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการเช่ือมโยงการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นกลไกในการ  ก าหนดทิศทาง ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ จัดการให้มีการพัฒนางาน และมีงานวิจัย
ปฏิบัติการ (action research) เชิงพื้นท่ี (area base) ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(participation action research; PAR) ท่ีท าให้เกิดการช้ีน า ตอบสนองความต้องการและสร้าง
ผลกระทบท่ีชัดเจนต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความมั่นคงทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของผู้ใช้ประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องด าเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทรงพระราชทานตาม
โครงการพระราชด าริฯ จัดแหล่งเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  จัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาทางด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการ  สร้างเครือข่ายระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับชุมชน และหน่วยงานเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน    

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาต่อยอดปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและ
อุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องด าเนินการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นกับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมนักศึกษา ท่ีผสมผสานองค์ความรู้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรมบนฐานภูมิปัญญาไทย และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างงานและ
เพิ่มคุณค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดประชาคมอาเซียน     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
บริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการตาม

หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  โดย
แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากองค์ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
รวบรวมองค์ความรู้  จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ( explicit 
knowledge) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการบริการ
สารสนเทศทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  คุณภาพ มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับประชาคมอาเซียน  

1.1  พัฒนาหลักสูตรและการสอน ส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนาและการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1.2  สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
1.3  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และ

ชุมชนนอกมหาวิทยาลัย 
1.4  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้าน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1.5  เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
1.6  พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามหลักการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
1.7  จัดหาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับใช้ในการเรียนการสอนท่ีสอด 

คล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
1.8  เร่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะการใช้ภาษา 3 

ภาษา(ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาคอมพิวเตอร์) ควบคู่กันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางการศึกษาและกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  พัฒนาการผลิต  ผลงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ 
2.2  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องและผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อให้สามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์กับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสามารถน าไปต่อยอดท าให้เกิดการ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ 
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2.3  เพิ่มทักษะบุคลากรด้านระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัย โดยสามารถเผยแพร่
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานวิชาการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนและ
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเครื่องปั้นดินเผาของประเทศ
ไทย และส่งเสริมสืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1  พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาเซรามิกส์ให้มีความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้าน
เครื่องปั้นดินเผาของภาคเหนือตอนล่าง 

3.2  สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
3.3  อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคณะให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีดี 

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
4.1  การส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการโดยการสร้างองค์กรแห่ง

การเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารให้เกิดการบริหาร

จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี
ของคณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างขวัญก าลังใจและ
สัมพันธภาพท่ีดีในองค์การ 

5.1  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในการท างานเป็นทีม ยกระดับศักยภาพบุคลากร
และมีการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

5.2  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนการศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

5.3  เร่งจัดหางบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ 

3.6  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นท่ี
ยอมรับและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน 

1.1  พัฒนาระบบและวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้ได้
มาตรฐาน 

1.2  เพิ่มศักยภาพในการสอนและสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
บัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
อย่างยั่งยืน 

2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น และผลิตผลงานวิชาการเพื่อก้าวสู่ต าแหน่ง
วิชาการ 

2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย 
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2.3  ให้การบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง

วัฒนธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.1 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อธ ารงเอกลักษณ์ไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมท่ี

จะเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงจากบริบทสภาพแวดล้อมภายนอก 
4.2 พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล 

3.7  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1.1  พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrateed Learning  

)ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร  
1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับบัณฑิตท่ีพึงประสงค์     
1.3. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 6 ด้าน คือ

หลักสูตรการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน สถานประกอบการ และการสนับสนุนทางการเงิน 
1.4  สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี่คุณธรรม

จริยธรรม                                                                     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                                   
2.2  สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนอื่นๆ เพื่อการวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ                                                                            
2.3  พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยและการท าผลงานทางวิชากา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
3.1  บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีและเสริมสร้างความสุขภายในคณะ 

3.8 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นท่ี
ยอมรับและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งในการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐาน  

1.1  ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท้ังใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

1.2  จัดท าระบบงานวิชาการ ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง
มาตรฐานบัณฑิตคุณธรรม คุณภาพ 
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1.3  ผลักดันให้การวางแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรม/ปฏิบัติจริงตาม
แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

1.4  ส่งเสริมและผลักดันให้มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีส่งเสริมวิชาการ และบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมจิตอาสา 

1.5  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
สามารถ เทียบโอนหน่วยกิตได้ 

1.6  พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดบริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 

1.7  ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบ
ท่ีดีแก่นักศึกษา 

1.8  พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 2 เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในด้านการเรียนการสอน และ

การสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิต 
2.1  ผลักดันให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ 
2.2  สนับสนุนระบบอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อคอยดูแลและให้คาแนะนาการจัดการเรียน

การสอนกับอาจารย์รุ่นใหม่ 
2.3  ส่งเสริมให้มีการผลิตต ารา เอกสารประกอบการสอน ส่ือท่ีมีคุณภาพ และมีการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัด การ

เรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติท่ีดีในการสอน 
2.5  แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการผลิตบัณฑิตกับสถาบันอุดมศึกษา

อื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2.6  สร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร / การสอน /

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

ในแนวทางท่ียั่งยืน 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น และผลิตผลงานวิชาการเพื่อก้าวสู่

ต าแหน่งวิชาการ  
1.1  วางแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและมีต าแหน่งทางวิชาการท่ี

สูงขึ้น 
1.2  จัดท่ีปรึกษาในการเขียนเอกสารวิชาการ เพื่อให้ค าช้ีแนะแก่อาจารย์ในการเขียน

เอกสารวิชาการ 
1.3  ปรับปรุงการบริหาร และการบริการให้เกิดความคล่องตัว เพื่อเอื้อต่ออาจารย์ใน

การศึกษาต่อ และการเขียนผลงานทางวิชาการ 
1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินรางวัลแก่อาจารย์ท่ีส่งผลงานเพื่อเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย  
2.1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 
2.2  สนับสนุนขีดความสามารถของนักวิจัยและส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย และส่งเสริม

การวิจัยเป็นทีม 
2.4  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนการท าวิจัยในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
2.5  ส่งเสริมและผลักดันการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ การตีพิมพ์เผยแพร่และการ

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2.6  ผลักดันให้อาจารย์วางแผนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2.7  แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเพื่อให้ได้งบอุดหนุนการวิจัยในสายมนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
กลยุทธ์  3 การบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
3.1  ส ารวจความต้องการของชุมชนและจัดทาแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2  ผลักดันการวางแผนโครงการบริการวิชาการให้บูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
3.3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้สะดวก

รวดเร็ว 
3.4  สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบริการ

วิชาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อธ ารงเอกลักษณ์

ไทย  
1.1  จัดท าแผนบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.2  ผลักดันการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1.3  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นต้นแบบท่ีดีให้กับสังคม
ภายนอก 

1.4  จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันน าไปสู่ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน และพร้อม
จะสืบสานให้ยั่งยืน 

1.5  สร้างเครือข่ายในกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
ท่ีจะเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงจากบริบทสภาพแวดล้อมภายนอก 

1.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
1.2  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คณะ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจเพื่อความคล่องตัวในการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

1.3  บริหารจัดการองค์กร โดยใช้หลักการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
ความรู้ การบริหารความเส่ียง ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ 

1.4  สืบสานวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งและเอื้อต่อการทางานของบุคลากรสร้าง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร และสร้างบรรยากาศการทางาน ท่ีเป็นมิตร อบอุ่น จริงใจ 
และเช่ือมั่นในกันและกัน 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล 
2.1  จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติแบบหลายมิติ ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

และมีธรรมาภิบาล 
2.2  ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตาม ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stake-Holders) ทุกภาคส่วน 
3.9  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

1.2  ควบคุมคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  

1.3  พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.4  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.5  พัฒนาระบบการติดตามการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาท่ีหลักสูตร

ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิจัยให้

มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ 
2.1 พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
2.2 พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างงานวิจัยจากปัญหาท้องถิ่น

และงานตามแนวพระราชด าริ 
2.3 พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการวิจัยกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1  พัฒนางานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.2  พัฒนากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์

และนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล  
4.1  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2  พัฒนาภาพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและท้องถิ่น 
4.3  พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           
4.4  สร้างบรรยากาศในการท างานภายในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3.10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดผลต่อ
การแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

1.1  ทบทวนกรอบและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดผล
งานเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

1.1.1  จัดทาข้อมูลความต้องการและสภาพปัญหาของพื้นท่ีรับผิดชอบ 
1.1.2  ก าหนดหัวข้อการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีตรงกับปัญหา

ของชุมชนและแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 
- ตามประเด็นเร่งด่วนของประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้การสนับสนุน

อย่างเต็มท่ี 
- ตามประเด็นท่ีมีความส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และ

เป็นศักยภาพความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ด าเนินการ 
1.1.3  ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและบริการวิชาการตาม

สัดส่วนเหมาะสมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
1.1.4  จัดท าคู่มือการวิจัย และคู่มือการให้บริการวิชาการ 
1.1.5  ติดตามความคุ้มค่าในการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 
1.1.6  ติดตามผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ 

1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและ
ให้บริการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.2.2  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการสืบค้นครอบคลุมทุกด้าน 
- ฐานข้อมูลความเช่ียวชาญของนักวิจัย 
- ฐานข้อมูลทุนวิจัย ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
- สารสนเทศห้องสมุดงานวิจัย 
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1.2.3  ก าหนดมาตรการให้นักวิจัยให้ข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
1.3  ก าหนดแนวทางการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ท่ี

ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
1.3.1 ปรับข้ันตอนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ดังนี้ 

1.  ส ารวจความต้องการของพื้นท่ีและก าหนดพื้นท่ีการให้บริการวิชาการ 
2.  สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและกับ

ชุมชนในพื้นท่ี 
-  วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน 
-  ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการตามสภาพ

ปัญหา 
-  ติดตามการน าผลงานใช้ประโยชน์ 

3.  ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยส่ืออย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยกับเหตุการณ์ และความต้องการของสังคม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
ได้อย่างแท้จริง สะดวกและรวดเร็ว 

4.  จัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงผลงานต้นแบบการเรียนรู้
ในลักษณะหมุนเวียน 

5.  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการจากแหล่ง
เรียนรู้ 

1.4  เช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มแหล่ง
ทุนสนับสนุน 

1.4.1  กิจกรรมการจัดต้ังหน่วยประสานงานวิจัยและบริการวิชาการระดับคณะ 
1.4.2  สร้างเครือข่ายจัดการความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการระหว่าง ผู้

ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 
1.4.3  สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับชุมชนหรือองค์กรราชการ และ

ภาคอุตสาหกรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ และมีการประสานการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง/มีการทา MOU 

1.4.4  ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสรับทุนและเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัย 

1.4.5  จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่งทุนส าคัญๆ และติดตามข้อมูลแหล่งทุนภายนอก 
และประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

1.4.6  จัดท าคลังโครงร่างข้อเสนอการวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์ตามความเช่ียวชาญเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิง

บูรณาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล          
2.1  พัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพตาม

ความเช่ียวชาญ 
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2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามความเช่ียวชาญ (ระบบพี่เล้ียง) 
-  นักวิจัยรุ่นใหม่ 
-  นักวิจัยรุ่นกลาง 
-  นักวิจัยอาวุโส 

2.1.2  ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มนักวิจัยภายในและภายนอกท่ีหลากหลายสาขา
เช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาชุดโครงการในลักษณะบูรณาการร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 

2.2  ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ 

2.2.1  ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงินรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ
หน่วยงานวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และนวัตกรรม 

2.2.2  ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงินรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการท่ี
ให้การบริการวิชาการและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเปูาหมายอย่างชัดเจน 

2.2.3  สนับสนุนให้ทุกคณะนาผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาใช้ประโยชน์
กับการให้บริการวิชาการ 

2.2.4  ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและงานบริการ

วิชาการในเชิงพาณิชย์                 
3.1  จัดต้ังหน่วยจัดการผลผลิตในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดระบบและกลไกในการ

ผลักดันผลการวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
3.1.1  วางแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยจัดการผลผลิต โดยมีภารกิจ

ครอบคลุมดังนี้ 
-  วิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าพบแหล่งทุนเพื่อ

เสนองาน 
-  จัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัย จ าแนกตามการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
-  ส่งเสริมให้มีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์

เตรียมข้อมูลในการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญและทะเบียนผลงานวิจัยและบริการวิชาการท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

-  เช่ือมโยงฐานข้อมูล (Database) กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน 
อาทิศูนย์วิจัยสภาอุตสาหกรรม 

-  ด าเนินการยกร่างค าขอ การยื่นค าขอ แก้ไข เปล่ียนแปลง และประสานเพื่อ
ขอรับการคุ้มครอง 

3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อผลักดันงานวิจัยและบริการ
วิชาการสู่เชิงพาณิชย์ 

3.2.1  ผลักดันงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และเกิดสัญญาแบ่งรายได้จากสัญญาการขายสิทธิ์และโอนสิทธิ์ 

3.2.2  ส่งเสริมช่องทางเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
เสนอขายผลิตภัณฑ์กับภาคอุตสาหกรรม (Matching) 
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3.2.3  กิจกรรมประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และ Idea 
จากงานวิจัยและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3.2.4  ออกบูธจัดนิทรรศการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก           

ธรรมาภิบาล 
4.1  ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1.1  ทบทวนกรอบโครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  แบ่งส่วนโครงสร้างองค์กรและก าหนดภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามภารกิจหน่วยงาน 

-  มอบหมายภาระงานตามศักยภาพของบุคลากร 
4.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอื้อให้การบริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัว 

4.2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
4.2.2   พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานด้านการบริหารงานบุคคล 

4.3  เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
4.3.1  ทบทวนแผนการด าเนินงานครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อก าหนดนโยบายในเชิงรุก 
4.3.2  พัฒนาระบบประกันคุณภาพขององค์กรให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
4.3.3  เพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญตามสายงานของบุคลากรควบคู่ไปกับการ

ปฏิบัติท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4.3.4  ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.11 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อ านวยการส านัก       

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   
1.1  พัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
1.2  การเพิ่มและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตและ
ห้องสมุดสีเขีย 

1.3  การจัดการหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการในรูปแบบ 
Full Text  

1.4  การส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการสารสนเทศท่ีเป็นเลิศ  
2.1  บริการสารสนเทศทันสมัยหลากหลายรูปแบบเพื่อการค้นคว้าและวิจัย 
2.2  สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ 
2.3  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่บุคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
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2.4  พัฒนาระบบข้อมูลบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นคลังข้อมูลท้องถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย  
3.1  พัฒนาระบบให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่าง 
3.2  ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรห้องสมุดเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
3.3  จัดต้ังหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3.4  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม เพื่อสนับสนุน

ภารกิจด้านการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4.1  จัดให้มีบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชน 
4.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศต่างๆในชุมชน 
4.3  ด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัด กองก ากับการ

ต ารวจตระเวนชายแดน ชายแดนท่ี 31 ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1  การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การบริหาร 
5.2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร 
5.3  การบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล 
5.4  การพัฒนาห้องสมุดไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.12 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แหล่งเรียนรู้สู่การเช่ือมโยงภาคเหนือตอนล่าง 
1.1 อนุรักษ์และจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
1.2 .ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
1.3  บูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน 
1.4  สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5  สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.1  บริหารจัดการและดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3.13 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
1.1  พัฒนาความสามารถในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบริหารความเส่ียงของ

ส านักงานอธิการบดี 
1.2  พัฒนาการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในส านักงานฯ 
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1.3  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในส านักงานฯมีการพัฒนาส านักงานสู่ส านักงานสีเขียว 
(Green Office)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2.1  พัฒนาให้มีการจัดท าภาระงานและมีการประเมินค่างานในหน้าท่ีรายต าแหน่งของ

บุคลากรส านักงานอธิการบดี 
2.2  สร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร  
2.3  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษา ต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 
2.4  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.5  ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการ

บริการท่ีมีคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่าง

หน่วยงาน 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.3 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
4. การบริหารงบประมาณ 

4.1  ความหมายของงบประมาณ 
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2544 : 17) ได้นิยามค าว่า งบประมาณ หมายถึง การวางแผน

การบริหารของรัฐบาลโดยแสดงถึงกิจกรรมโครงการท่ีจะจัดท าและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีการ
ประมาณค่าใช้จ่ายและท่ีมาของรายได้เพื่อการใช้จ่ายนั้น ๆ ตามระยะเวลาท่ีแน่นอนท่ีเ รียกว่า 
ปีงบประมาณ และเป็นแผนบริหารที่ฝุายบริหารจัดท าขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา 

Sherwood (1964 อ้างถึงใน นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ , 2544 : 16) ให้ทัศนะว่า
งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการการด าเนินงานท้ังหมดใน
ระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายตลอดจน
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามแผนนี้ซึ่งประกอบด้วยการ
กระท า 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ 

เบญจมาศ ขจรค า และประจวบ เพิ่มสุวรรณ (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2550 : 
21) ได้ให้ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง แผนการเงินซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และจ านวนของ
รายจ่ายและแหล่งท่ีมา และจ านวนของรายรับในระยะเวลาหนึ่ง 

ชาญชัย มุสิกนิศากร (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2550 : 21) อธิบายว่างบประมาณ
เป็นเอกสารประมาณการรายได้-รายจ่ายท่ีมีระยะเวลาก าหนดจุดเริ่มต้นและส้ินสุดท่ีแน่นอนโดยปกติ 1 
ปี 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสนีธรรม (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ , 2550 : 21) ได้นิยามค า
ว่า งบประมาณว่า หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาล แสดงในรูปตัวเงินท่ีเสนอต่อรัฐสภาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 
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สรุปงบประมาณ คือ การวางแผนการบริหารของรัฐบาล ซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน 
โดยแสดงถึงกิจกรรมโครงการท่ีจะจัดท าและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีการประมาณค่าใช้จ่าย และท่ีมา
ของรายได้เพื่อการใช้จ่ายนั้นๆ ตามระยะเวลาท่ีแน่นอนท่ีเรียกว่า ปีงบประมาณ และเป็นแผนบริหารท่ี
ฝุายบริหารจัดท าขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา  

4.2  การบริหารงบประมาณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง (ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ออนไลน์: 17) กล่าวถึงการบริหารงบประมาณ คือ การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามท่ีฝุายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาอนุมัติ โดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจจะจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเสนอส านักงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบและ
ส านักงบประมาณจะจัดสรรเงินงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS รวมท้ังวางฎีกาขอเบิกจ่ายเงินจาก 
กรมบัญชีกลาง เพื่อน าเงินมาใช้จ่ายต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39-40) กล่าวถึงการบริหารงบประมาณว่า การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ได้ก าหนดขอบข่ายภารกิจ ของการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้ 
1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
2.  การจัดสรรงบประมาณ 
3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
4.  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  การบริหารการเงิน 
6.  การบริหารบัญชี 
7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

4.3  ประเภทของงบประมาณ 
ส านักกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ (ส านักกฎหมายและระเบียบ: ออนไลน์:1-

11) เรื่องหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย คือ 

4.3.1  งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

4.3.2  งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ 
รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

4.3.3  งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

4.3.4  งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ 
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการ
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ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจ่ายท่ีสานักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

4.3.5  งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ ค่าจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว เป็นต้น ระยะเวลา
การด าเนินการใช้งบประมาณในรอบ 1 ปี งบประมาณแผ่นดิน เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน
ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ใช้ตามปีการศึกษา 

 
5.  แนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

การประเมินเป็นมาตรการหนึ่ง ท่ีจะน าไปสู่การติดตามผลและพัฒนางานในองค์การ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 49 ก าหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิ ทยาลัย 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 : 17) โดยคณะกรรมการท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547 – 2550 : 87)  ส าหรับแนวคิดการประเมินท่ีน าเสนอในตอนนี้ มี 4 
หัวข้อ ประกอบด้วย 1) ความหมายของการประเมิน 2) ความเป็นมาของการประเมิน 3) กระบวนการ
ประเมิน และ 4) ประเภทของการประเมิน ท้ังการประเมินเชิงปริมาณ และ การประเมินเชิงคุณภาพ 
และ 5) มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน ดังนี้ 

5.1  ความหมายของการประเมิน 
ค าว่า การประเมิน หรือ การประเมินผล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Evaluation ซึ่ง

นักวิชาการด้านการประเมินให้ค าจ ากัดความหรือความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
Suchman (1967 อ้างถึงใน Stufflebeam & Shinkfieeld, 1990 : 93) ให้ความหมาย

ของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการ
ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมท่ีวางไว้ในโครงการประสบความส าเร็จ
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 

Stufflebeam (อ้างถึงใน Stufflebeam & Shinkfield, 1990 : 159) กล่าวถึงการ
ประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเปูาหมาย การวางแผน การ
ด าเนินการ และผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 

Alkin (อ้างถึงใน Worthen & Sander, 1987 : 150) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ
ก าหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเขียน
รายงานสรุปเพื่อให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการปฏิบัติ 

Stufflebeam & Shinkfieeld (1990 : 3)ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการ
ก าหนดคุณค่าหรือข้อดีของบางส่ิงบางอย่างอย่างเป็นระบบ 
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Worthen & Sander (1987 : 19) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นการ
พิจารณาคุณค่าของส่ิงๆ หนึ่ง ประกอบด้วยการจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต 
กระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่างท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 21) อธิบายความหมายของการประเมิน หมายถึง
กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือก
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 20) ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินคือการ
ตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

สรุปการประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีมีระบบซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่ออธิบาย ให้ความหมาย และตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินว่ามีความสอดคล้องกับเกณฑ์ 
(criteria) และมาตรฐาน (standard) ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  

5.2  ความเป็นมาของการประเมิน 
Guba and Lincoln (1998) ได้แบ่งพัฒนาการของการประเมินเป็น 4 ยุค โดยนัก

ประเมินมีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละยุค ได้แก่ ยุคแรก เป็นยุคการวัด เน้นความส าคัญของการวัด
และการประเมินควบคู่กัน โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะต่างๆ 
และน าผลการวัดไปตัดสินผล นักประเมินมีบทบาทในฐานะผู้พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมิน ยุคท่ี
สอง เริ่มต้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 เป็นยุคการประเมินท่ีอิงวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายถึงจุดแข็ง
จุดอ่อนของโครงการ บทบาทนักประเมินเป็นผู้บรรยายลักษณะของโครงการ ยุคท่ีสาม อยู่ในช่วง
ทศวรรษท่ี 1960-1980 เป็นยุคการประเมินเพื่อการตัดสินคุณค่า มีการพัฒนาโมเดลการประเมิน
หลากหลาย เน้นการก าหนดมาตรฐานเพื่อตัดสินคุณค่า นักประเมินมีบทบาทเพิ่มในฐานะผู้ตัดสินคุณค่า
ของโครงการ และยุคท่ีส่ี เป็นช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 เป็นยุคท่ีนักประเมินให้ความส าคัญกับการ
ประเมิน โดยมีโครงสร้าง 

ท่ีตอบสนองต่อความต้องการรอบด้าน ค านึงประโยชน์ของ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) และมีการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินเพื่อพัฒนางาน บทบาทของนักประเมินอยู่ใน
ฐานะผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมเรียนรู้ และผู้น าการเปล่ียนแปลง 

5.3  กระบวนการประเมิน 
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2546) ได้สรุปขั้นตอนการด าเนินงานในการประเมิน ว่ามี

ขั้นตอนด าเนินงานท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนการประเมิน ขั้นการสร้างเครื่องมือ ขั้น
ด าเนินการประเมิน ข้ันตีความและใช้ผลการประเมิน และขั้นปรับปรุงการประเมินเพื่อน าไปใช้ครั้งต่อไป 
และการประเมินในยุคหลัง ได้เพิ่มขั้นตอนให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจนในการด าเนินการเป็น 8 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

5.3.1  การระบุเหตุผลของการประเมิน นักประเมินต้องสามารถบอกเหตุผลการประเมิน
โครงการได้ โดยท่ัวไปผู้รับผิดชอบโครงการท าการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า เรียนรู้ผลการด าเนินงาน
และน าไปใช้ปรับปรุงโครงการ 

5.3.2  การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีเป็นเจ้าของหรือ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจาก
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โครงการ อาจรวมท้ังผู้ท่ีมีความสนใจ ต้องการทราบผลการด าเนินโครงการด้วย นักประเมินต้องรู้จักและ
รวบรวมข้อมูลจากบุคคลเหล่านั้น ข้อมูลท่ีได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์มากส าหรับ
การประเมิน 

5.3.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ และค าถามการประเมิน ซึ่งนิยมท าเป็นสองขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาโครงการ และการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ โดย
อาจส ารวจท้ังวัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จของโครงการ แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ส ารวจมาจัดเตรียมเป็นรายการวัตถุประสงค์ และค าถามการประเมิน ขั้นตอนท่ีสองเป็นการประชุม
เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นบุคคลส าคัญ เพื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์และค าถาม
การประเมิน แล้วตัดสินใจเลือก เฉพาะวัตถุประสงค์และค าถามการประเมินท่ีส าคัญและมีจ านวน
เหมาะสมท่ีจะท าการประเมิน 

5.3.4  การวิเคราะห์หรือบรรยายสภาพโครงการ เป็นการศึกษารายละเอียด รวมท้ังทฤษฎี
ท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ 
ได้แก่ เปาหมายของโครงการ หลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานการด าเนินงานของโครงการ กระบวนการ
ด าเนินงาน (ยุทธศาสตร์ เทคนิควิธี การด าเนินงานและกิจกรรม รวมท้ังผู้รับผิดชอบด าเ นินงาน) 
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ และการประเมินโครงการ 

5.3.5  การออกแบบการประเมิน นักประเมินต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพื่อก าหนดตัวบ่งช้ี
ส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินโครงการ และแนวทางการประเมินแบบต่างๆ เพื่อตัดสินใจเลือกใช้ 
และ ออกแบบการประเมิน โดยพิจารณาว่าจะให้ความส าคัญกับความตรงภายในหรือความตรงภายนอก
ของการประเมินมากน้อยเพียงใด หากเน้นความส าคัญของความตรงภายใน เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของ
โครงการ ต้องออกแบบการประเมินอิงการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุม หากเน้นความส าคัญของความตรง
ภายนอกเพื่ออ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากร ต้องพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากร สาระ
ในการออกแบบการประเมินต้องครอบคลุมหัวข้อแนวทางการประเมิน ตัวบ่งช้ีหรือตัวแปรในการ
ประเมิน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การประเมิน การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน 

5.3.6  การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมเครื่องมือ เครื่องมือท่ีส าคัญในยุคแรกของการ
ประเมิน คือ แบบทดสอบ (test) แบบวัดหรือมาตร (scales) ซึ่งเน้นความส าคัญของความเป็นปรนัย
และมาตรฐาน แต่เครื่องมือประเมินในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการรวบรวมสารสนเทศตามแนว
โครงสร้างนิยม มีการรวบรวมสารสนเทศจากผู้มีส่วนได้เสียจากทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการหลากหลาย 
เครื่องมือประเมินท่ีส าคัญ คือ ตัวนักประเมินเอง และวิธีการรวบรวมสารสนเทศ คือ วิธีท่ีนักประเมินใช้
ประสาทสัมผัสทุกส่วน รับรู้สภาพความจริง เหตุการณ์ และความรู้ สึกนึกคิดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อหาความหมายท่ีแท้จริง วิธีการท่ีใช้เป็นหลัก ได้แก่ การสังเกต (observation) การสัมภาษณ์ 
(interview) การศึกษาเอกสาร (documentary study) เครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลนั้นอาจใช้
เครื่องมือท่ีมีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับค าถามและ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน และเหมาะสมท่ีจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างภายในเงื่อนไขเวลาและงบประมาณ
ท่ีก าหนด 

5.3.7  การก าหนดเกณฑ์การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเกณฑ์การประเมิน 
(evaluation criteria) หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบว่า
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ส่ิงท่ีประเมินมีคุณภาพตามท่ีต้องการหรือไม่ เกณฑ์การประเมินมีหลายแบบ เช่น เกณฑ์แบบอิงกลุ่มหรือ
เกณฑ์แบบสัมพัทธ์ เกณฑ์แบบอิงมาตรฐานหรือเกณฑ์แบบสมบูรณ์ และเกณฑ์แบบอิงตน ในการ
ประเมินอาจใช้เกณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้แต่ต้องเป็นท่ียอมรับของผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อตัดสินคุณค่า
ของผลการด าเนินโครงการ และการอธิบายสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไขของความส าเร็จและความล้มเหลว 

5.3.8  การรายงานผลและการใช้ประโยชน์ การรายงานผลการประเมินโดยท่ัว ๆ ไป นัก
ประเมินนิยมท ารายงานอย่างน้อย 3 ฉบับ ได้แก่ รายงานการประเมินฉบับผู้บริหารเป็นรายงานฉบับย่อ  
ท่ีมีการย่อ (digest) ผลการประเมินเพื่อผลประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย รายงานการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดทางเทคนิค รวมท้ังผลการวิเคราะห์โดยละเอียด ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น าไปใช้ประโยชน์ และรายงานสรุปการประเมินส าหรับผู้ใช้ประโยชน์ ท่ีมีการสรุปประเด็นการประเมิน 
และประเด็นท่ีต้องพิจารณาต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงการ 

5.4  ประเภทของการประเมิน 
การจัดจ าแนกประเภทการประเมิน จ าแนกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ การประเมินเชิง

ปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแนวทางการประเมินแตกต่างกันอีก
หลายแบบ นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้สรุปแนวทางการประเมินท่ีใช้กันมากในปัจจุบัน (Gall, Borg and Gall, 
1996; Worthen and Sander, 1973; Marsh, 2001; Waters, 1998; Cousins and Eart, 1992; 
Brandon, 1998; Cousins, Donohue and Bloom, 1996; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536; นิศา ชูโต, 
2536; สมคิด พรมจุ้ย, 2544 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) ดังนี้  

5.4.1  การประเมินเชิงปริมาณ หรือการประเมินเชิงระบบ (quantitative or systematic 
evaluation) เป็นการแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามการประเมิน โดยใช้กระบวนการมีระบบ ท่ีอิง
ปรัชญาปฏิฐานนิยม (positivism) ให้ความส าคัญกับการวัดและการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการท่ีเป็น
ปรนัย โดยใช้เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน มีการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการประเมิน รูปแบบการประเมินท่ีส าคัญมี
ดังนี้ 

ก.  การประเมินอิงวัตถุประสงค์ (objective-based evaluation)  
Tyler เสนอหลักการส าหรับการประเมินหลักสูตร เมื่อคริสต์ทศวรรษท่ี 1940 

ว่าควรเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ( behavioral 
objective) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวทางและรูปแบบของการประเมินในระยะหลังเป็นอันมาก มี
การก่อต้ังโครงการช่ือ The National Assessment of Education Progress เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของเด็กอเมริกันโดยใช้ข้อสอบสมรรถฐาน (competency test) เพื่อน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ
กับเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษา แม้ในระยะหลัง Tyler จะได้พัฒนารูปแบบการประเมินรูปแบบอื่น 
เช่น การประเมินผลลัพธ์ (evaluation of outcome) การประเมินแผนการเรียน (evaluation of 
learning plan) แต่ก็ยังให้ความส าคัญกับการประเมินอิงวัตถุประสงค์ 

ข.  การประเมินความแตกต่าง (discrepancy evaluation) 
Provus เสนอหลักการการประเมินความแตกต่าง โดยมีหลักเช่นเดียวกับ

หลักการของ Tyler มีการด าเนินงานแยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การประเมินการออกแบบโครงการ การ
ประเมินเตรียมความพร้อม การประเมินการด าเนินการ และการประเมินผลผลิต ทุกขั้นตอนของการ
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ประเมินเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ โดยเริ่ม
ประเมินจากขั้นตอนแรก ถ้าผลการประเมินได้ตามมาตรฐานจึงจะผ่านไปขั้นตอนต่อไป กรณีท่ีไม่ได้ผล
ตามมาตรฐาน ต้องน าผลการประเมินเป็นข้อมูลปูอนกลับไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

ค.  การประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) 
Alkin ได้น าแนวคิดเรื่องการประเมินความแตกต่างมาใช้ในการประเมินความ

ต้องการจ าเป็น โดยนิยามว่า ความต้องการจ าเป็น (needs) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาวะหรือ
พฤติกรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันกับสภาวะหรือพฤติกรรมท่ีควรจะเป็นตามเปูาหมายนักประเมิน สามารถ
น าการประเมินความต้องการจ าเป็นไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน โดยอาจใช้ก าหนดสมมติฐานและใช้
เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าโครงการ/องค์การได้ 

ง.  การวิเคราะห์ประสิทธิผล-ต้นทุน (cost-effectiveness) และการวิเคราะห์
ผลประโยชน์-ต้นทุน (cost-benefit analysis) การวิเคราะห์ประสิทธิผล-ต้นทุน และและการวิเคราะห์
ผลประโยชน์-ต้นทุน เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุน (cost analysis) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
Tyler มีขั้นตอนการประเมินแยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การประเมินปฏิกิริยาหรือการกระท าตอบโต้ 
(reaction evaluation) การประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation) การประเมินพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลง (changed behavior evaluation) การประเมินผลท่ีได้รับ (result evaluation) ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ผลการประเมินใช้จุดมุ่งหมายเป็นหลักในการเปรียบเทียบ เพื่อน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงโครงการฝึกอบรม 

ฉ.  การประเมินเป็นอิสระจากเปูาหมาย (goal-free evaluation) 
Scriven ได้พัฒนารูปแบบการประเมินแบบใหม่ท่ีสนใจทุกองค์ประกอบของ

โครงการ เรียกว่า การประเมินเป็นอิสระจากเปูาหมาย (goal-free evaluation) นักประเมินต้องสนใจ
ท้ังเปูาหมายของโครงการ การด าเนินงาน ผลท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบ และอิทธิพลจากโครงการทุก
องค์ประกอบ การก าหนดประเด็นการประเมินจึงอาจมีขอบเขตกว้างเกินกว่าเปูาหมายของโครงการ ผล
การประเมินจึงได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับผลกระทบและผลพลอยได้จากโครงการด้วยข้ันตอนการประเมิน เริ่ม
จากการศึกษาวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น การก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน การ
ออกแบบให้มีกลุ่มควบคุมส าหรับการเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาอิทธิพลของโครงการ การสร้างเครื่องมือ 
และรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในโครงการท่ีได้รับการแทรกแซง 
(intervention) กับกลุ่มควบคุมและการจัดท ารายงาน 

ช.  รูปแบบการประเมินเน้นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation)  
Stufflebeam ได้เสนอรูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model = 

context, input, process and product model) ส าหรับใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจบริหาร
จัดการโครงการ การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้านตามทฤษฎีระบบ (system theory) คือ การประเมิน
บริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต การประเมินแต่ละด้าน
แยกเป็น 3 กิจกรรม คือ การก าหนดขอบข่ายท่ีต้องการ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และการสังเคราะห์ผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ กิจกรรมแรกและกิจกรรมสุดท้ายนัก
ประเมินต้องท างานรวมพลังร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะการประเมินตามรูปแบบ CIPP มีส่วนคล้าย
กับการประเมินอิงวัตถุประสงค์การประเมินความต้องการจ าเป็น การประเมินความก้าวหน้า 
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(formative evaluation) และการประเมินผลสรุป (summative evaluation) จุดเด่นของการประเมิน
ตามรูปแบบ CIPP คือ การประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเนื่องท่ีมีความสมบูรณ์ในตัว 

การประเมินเน้นการตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่ง คือ แนวคิดในการประเมินของ 
Alkin การประเมินแบบนี้เน้นการตั้งศูนย์การประเมินท่ีประกอบด้วยการประเมิน 5 ประเภท ได้แก่ การ
ประเมินระบบ (system) การประเมินการวางแผนโครงการ (program planning) การประเมิน 

การด าเนินการตามแผน ( implementation) การประเมินเพื่อการปรับปรุง
โครงการ (program improvement) 

5.4.2  การประเมินเชิงคุณภาพ หรือการประเมินเชิงธรรมชาติ (qualitative or 
naturalistic evaluation) เป็นการแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามการประเมินโดยกระบวนการมีระบบ 
ท่ีอิงปรัชญาปรากฏการณ์นิยม (phenomenologism) และโครงสร้าง (constructivism) โดยให้
ความส าคัญกับความหมายของปรากฏการณ์ในภาพรวม และการรวบรวมสารสนเทศจากภาคสนามด้วย
วิธีการตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้ แต่เน้นการ
วิเคราะห์ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์เนื้อหาโดยไม่ใช้
สถิติวิเคราะห์ จุดเน้นของการประเมินเชิงคุณภาพอยู่ท่ีคุณค่าและมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน 
โดยไม่เน้นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เหมือนการประเมินเชิงปริมาณ รูปแบบการประเมินท่ีส าคัญมีดังนี้ 

ก.  การประเมินแบบตอบสนอง (responsive evaluation) 
Stake เป็นนักประเมินคนแรก ท่ีริเริ่มใช้การประเมินแบบตอบสนอง ท่ีสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน หลักการในการประเมินมีขอบข่ายกว้างขวางกว่าการ
ประเมินอิงวัตถุประสงค์ เพราะครอบคลุมเรื่องท่ีสนใจ (concern) และประเด็น (issue) ส าคัญท้ังหมดท่ี
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการ กระบวนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นขั้นการเริ่มต้นและการจัด
ระเบียบการประเมินประกอบด้วยการระบุผู้มีส่วนได้เสีย การเจรจาต่อรองการท าสัญญาระบุ
รายละเอียดของการประเมินและรับประกันการประเมิน ขั้นตอนท่ีสองเป็นการระบุเรื่องท่ีสนใจและ
ประเด็นส าคัญ ขั้นตอนท่ีสาม เป็นการรวบรวมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินโดยใช้วิธีการ
หลากหลายจากหลายแหล่ง และการวิเคราะห์ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการรายงานผลการประเมินและใช้
ประโยชน์ผลการประเมิน จะเห็นว่าข้ันตอนการประเมินมิได้เริ่มต้นด้วยการออกแบบการประเมิน เพราะ
นักประเมินอาจปรับเปล่ียนแบบการประเมินได้ตลอดเวลา 

ข.  การประเมินยุคท่ีส่ี (fourth generation evaluation) 
Guba and Lincoln พัฒนาหลักการของ Stake ให้เป็นการประเมินในยุค

ท่ีส่ี โดยใช้กลุ่มการตีความ (hermeneutic circle) ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้ันตอนการด าเนินงาน
มี 12 ข้ันตอน ซึ่งอาจท าแต่ละขั้นตอนซ้ ากลับไปกลับมาได้ แต่ละขั้นตอนต้องมีการตีความสารสนเทศท่ี
ได้ท้ังในส่วนย่อยละในภาพรวมเพื่อหาความหมาย (meaning) ขั้นตอนท้ังหมด ได้แก่ ขั้นท าสัญญาการ
ประกัน จัดระเบียบการประเมิน ระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ พัฒนากลุ่มการตีความเพื่อหา
ความหมาย ขยายขอบเขตกลุ่มการตีความ จัดเรียงล าดับเรื่องท่ีสนใจและประเด็นท่ีได้รับการตีความและ
เห็นพ้องต้องกัน จัดล าดับความส าเร็จของประเด็นท่ียังไม่ได้ผลสรุป การรวบรวมสารสนเทศ เตรียมวาระ
การถกแถลงและการเจรจาต่อรอง ด าเนินการเจรจาต่อรอง การจัดท ารายงานประเมิน และด าเนินการ
ซ้ าตามวงจรการด าเนินงาน 
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ค. รูปแบบการประเมินกึ่งกฎหมาย (quasi-legal model of evaluation)  
รูปแบบการประเมินกึ่งกฎหมายท่ีส าคัญมี 2 แบบ คือ การประเมิน

คู่ปรปักษ์ (adversary evaluation) และการประเมินแบบตุลาการ (judicial evaluation) หลักการ
ของการประเมินคู่ปรปักษ์คือการใช้สารสรเทศจากทุกแหล่ง โดยเฉพาะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีความ
คิดเห็นทางบวกและลบท้ังสองฝุาย ขั้นตอนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นการส ารวจ
ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนท่ีสองเป็นการจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกเฉพาะประเด็นส าคัญ 
ขั้นตอนท่ีสาม เป็นการรวบรวมสารสนเทศจากทีมประเมินสองฝุายท่ีมีความเห็นตรงกันข้าม ขั้นตอนท่ีส่ี 
เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นท้ังสอง่าย หลักการของการประเมินแบบตุลาการ คือการ
ประเมินประยุกต์ใช้กระบวนการทางศาล การด าเนินงานมีการประชุมรับฟังข้อมูลท้ังสองด้าน เหมือนกับ
การรับฟังข้อมูลจากโจทย์และจ าเลยในศาล มีการซักค้าน และโต้แย้งได้ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผล
และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะนักประเมิน 

ง.  การประเมินความเช่ียวชาญ (expertise based evaluation) 
Eisner ซึ่งเป็นนักศิลปศึกษา ได้พัฒนาวิธีการประเมินอิงความเช่ียวชาญ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ กระบวนการประเมินมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(connoisseurship) โดยผู้มีส่วนได้เสียเป็นครั้งแรกทรงคุณวุฒิท่ีคัดสรรแล้วร่วมกันพิจารณาข้อมูล
สารสนเทศตามประเด็นการประเมินท่ีก าหนดไว้ แล้วอธิบายความหมายให้กระจ่าง ให้แนวคิดและให้
คุณค่าแก่โครงการ ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการวิพากษ์ (criticism) โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดในเชิงวิพากษ์ 
วิจารณ์ ถึงจุดเด่นและจุดด้อย ผล และ ผลกระทบ รวมท้ังแนวทางพัฒนาโครงการ 

จ.  การประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder-based evaluation) 
Cousins and Earl และ Brandon รายงานว่า National Institution of 

Education (NIE) ริเริ่มและสนับสนุนการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสียเป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 
1970 เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีผลการประเมินมิได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ หลักการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสียเป็น
การรวมผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินต้ังแต่ขั้นวางแผน ขั้นก าหนดค าถามการ
ประเมิน ข้ันการออกแบบการประเมิน และขั้นการใช้ผลการประเมิน ส่วนในขั้นตอนท่ีต้องใช้เทคนิคการ
ประเมินยังเป็นหน้าท่ีของนักประเมินฝุายเดียว ผลจากความพยายามดังกล่าวท าให้มีการใช้ผลการ
ประเมินให้เป็นประโยชน์มากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักการของการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อไปอีก 

ผลการพัฒนาในช่วงเวลาต่อมา คือ การประเมินแบบมี ส่วนร่วม 
(participatory evaluation) ซึ่งมีลักษณะต่างจากการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย 3 ประการ ประการ
แรก การประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสียมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากกว่าการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
ประการท่ีสอง ระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสียเน้นการให้ค าปรึกษา และให้
สารสนเทศเฉพาะในขั้นตอนท่ีไม่ได้ใช้เทคนิคการประเมินเท่านั้น แต่การประเมินแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีเข้ามามีส่วนร่วมต้องร่วมกิจกรรมการประเมินทุกขั้นตอน ประการท่ีสาม ในการประเมินอิง
ผู้มีส่วนได้เสีย นักประเมินมีบทบาทเป็นนักประเมินแบบมี่วนร่วม คือการท่ีผู้มีส่วนได้เสียท่ีเข้าร่วมการ
ประเมินเกิดการเรียนรู้เทคนิคการประเมินจากการปฏิบัติจริง ผลการประเมินตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น และมีการ าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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การประเมินเป็นกระบวนการส าคัญในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้สารสนเทศเกี่ยวกับ โครงการ/สถาบัน/การปฏิบัติงาน ว่าในการ
ด าเนินงานได้ผลตามเปูาหมายมากน้อยเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร มีคุณค่า
อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการต่อไป  

5.5  เกณฑ์การประเมิน 
สุวิมล ติรกานันท์ (2544 : 59-67) อธิบายว่า การก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการจัดระดับของ

ตัวชี้วัดเหล่านี้นั้น เพราะการประเมินจะต้องมีการจัดล าดับท่ีพึงประสงค์ หรือตัดสินคุณค่า เกณฑ์ท่ีนิยม
ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ คือ 

1.  เกณฑ์สัมบูรณ์หรือมาตรฐาน (Absolute Criteria) เป็นการก าหนดระดับท่ีควรจะมี
ควรจะเป็นหรือควรจะได้จากโครงการ การก าหนดอาจท าโดยผู้จัดท าโครงการหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา 

ท่ีปะเมิน เช่น การก าหนดผลสัมฤทธิ์ในการอบรม 80% ระดับท่ีก าหนดขึ้นต้องเป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวกัน มาตรฐานนี้จะไม่คงท่ีแต่จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์และเวลาท่ีท าการประเมิน เช่น 
ระดับ cholesterol ท่ีเดิมก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 250 หน่วย  

2.  เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criteria) ในบางกรณีผู้ประเมินไม่สามารถก าหนด 
เกณฑ์สัมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องเทียบเคียงจากโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันและเป็น

โครงการท่ีจัดว่าประสบความส าเร็จ และท่ีส าคัญจะต้องเป็นโครงการท่ีเป็นท่ียอมรับกันว่ามีคุณภาพ
เหมาะสมท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 95-98) เสนอมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินไว้ดังต่อไปนี้ 
1.  เกณฑ์ หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานท่ีถือว่าเป็นความส าเร็จของการด าเนินงานหรือผล

การด าเนินงาน เกณฑ์จึงเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลท่ีได้รับ เกณฑ์อาจได้มาจาก
มาตรฐานทางวิชาชีพ มาตรฐานการกระท า หรือระดับความคาดหวังท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เช่น มาตรฐานท่ีก าหนดโดยผู้เช่ียวชาญ ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริหาร ค่านิยมของสังคม 
เป็นต้น 

2.  ตัวบ่งช้ีผลส าเร็จของโครงการ การวัดผลส าเร็จรวมสรุปของโครงการต้ังอยู่บนหลักการ
ท่ีว่าโครงการเป็นกิจกรรมท่ีมีระบบแบบแผน ซึ่งมุ่งท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้โดยมีเปูาหมายใน
การน าผลการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารโครงการ และส่ิงแวดล้อมภายนอกซึ่ง
สัมพันธ์กับระบบโครงการท่ีประสบความส าเร็จจึงต้องมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกันระหว่างบริบท 
ปัจจัยเบื้องต้น การด าเนินงาน และผลท่ีได้รับ ความเหมาะสมของผลท่ีได้รับย่อมอยู่บนพื้นฐานความ
เหมาะสมของบริบท ปัจจัยเบื้องต้น และการด าเนินงาน ตามล าดับ ความเหมาะสมของผลท่ีได้นั้น
สามารถประเมินได้จากตัวบ่งช้ีส าคัญคือประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 

2.1.  ประสิทธิผล (Effectiveness) วิธีหนึ่งในการตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน เช่น 
คุณค่าของโครงการเป็นต้น สามารถกระท าได้โดยการเปรียบเทียบผลท่ีได้จากโครงการกับวัตถุประสงค์
ของโครงการท่ีต้ังไว้อย่างครอบคลุม ตัวแปรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการอย่างแท้จริงโครงการ
จะถือว่ามีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อผลของโครงการ บรรลุเปูาหมาย ท่ีก าหนดไว้ ความส าเร็จของผลท่ีได้ย่อม
อยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมของบริบท การวางแผน และการด าเนินงานตามล าดับ 

2.2.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในทางเศรษฐศาสตร์นิยมพิจารณาผลส าเร็จด้าน
ประสิทธิภาพของโครงการ โดยดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น (input) กับผลผลิต (output) 
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ของโครงการ ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็น ประสิทธิภาพภายใน ( internal 
efficiency) ซึ่งพิจารณาภายในบริบทของโครงการหรือสังคมภายในและประสิทธิภาพภายนอก 
(external efficiency) ซึ่งพิจารณาในแง่ส่ิงแวดล้อมภายนอกของโครงการหรือระบบสังคมภายนอก 

2.2.1.  ประสิทธิภาพภายใน เป็นผลของโครงการจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เบื้องต้นกับผลผลิตภายในบริบทของโครงการหรือส่ิงแวดล้อมของโครงการโดยตรง เป็นการศึกษาว่า
ภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับท้ังปริมาณและคุณภาพของปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
และสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่จึงเป็นการวิเคราะห์ท้ังในด้าน
ประสิทธิผล (Effectiveness) และฟังก์ชันการผลิต (Production Function) 

2.2.2.  ประสิทธิภาพภายนอก เป็นการศึกษาคุณค่าของผลผลิต (Output) ท่ี
สนองต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกของโครงการหรือสังคมภายนอก ซึ่งสามารถตัดสินได้จากความสมดุลของ
ค่าใช้จ่ายทางสังคม (Social Costs) และผลประโยชน์ทางสังคม (Social Benefits) หรือความส าเร็จ
ของโครงการในการตอบสนองความต้องการจากภายนอก เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ตลาดแรงงาน ระบบสังคมอื่นๆ เป็นต้น นักประเมินจะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าผลของโครงการท่ี
ต้องการทราบนั้นเป็นผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ถ้าเป็นผลผลิต จะต้องมองในแง่ของ
ผลโดยตรงจากโครงการ เช่น คุณภาพของผลผลิต สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็น
ต้น แต่ถ้าเป็นผลลัพธ์ จะต้องมองในแง่ของผลภายนอก (External effect) หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการ
มีผลผลิตนั้นๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภค ความสามารถในการท างานของบัณฑิต รายได้จากการ
ท างาน เป็นต้น 

3.  คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน ในการประเมินงานหรือ
โครงการนั้น มีค าท่ีถูกน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานในการประเมินอยู่เสมอ ได้แก่ คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

3.1.  คุณภาพ (Quality) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 253) 
ให้ความหมายของ “คุณภาพ” ว่าหมายถึงลักษณะท่ีดีเด่น ซึ่งในการด าเนินงานใดๆ องค์การ หรือผู้
ด าเนินงานต่างก็หวังให้ผลของการด าเนินงานมีคุณภาพ ส าหรับในการประเมินนั้น ฟลินน์ (Flynn, 1977 
: 164-165 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 144-145) ได้อธิบายคาว่า “คุณภาพ” ไว้ 2 
ความหมายคือ คุณภาพในความหมายแรก หมายถึง “ผลการปฏิบัติท่ีได้ตามคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ 
บริการหรือผลผลิตท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ล่วงหน้า…” คุณภาพในความหมายท่ีสอง 
หมายถึง “ผลการปฏิบัติอันเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ (ผู้เกี่ยวข้อง) และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวัง…” ซึ่ง
ค าว่าผล หรือผลสัมฤทธิ์ (Results) เป็นค ารวมของส่ิงท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลผลิต (Output) หมายถึงผลท่ีเกิดขึ้นทันที (Immediate Outputs) 
โดยตรงอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ผลระยะกลาง (Intermediate 
Outputs) อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลผลิต และ ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึงผลระยะยาว (Long 
Term Outputs) ซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง (Ultimate Outputs) อันเป็นผลท่ีเกิดต่อเนื่องมาจาก
ผลกระทบ 

3.2.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพของโครงการหรือการด าเนินงานใดๆ 
หมายถึง คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานในการสร้างผลผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยประสิทธิภาพใน
การประหยัด คือความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
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ประสิทธิภาพในการผลิต คือความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยผลิต (ศิริชัย กาญจนวาสี , 
2552 : 138-139) 

3.3.  ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผลของโครงการหรือการด าเนินงานใดๆ 
หมายถึง คุณภาพของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย กล่าวคือ ผลของการปฏิบัติงาน ท้ังผลผลิต 
ผลกระทบ และผลลัพธ์ได้ผลตรงตามท่ีคาดหวังและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท้ังผู้รับบริการ 
ผู้บริโภค และผู้ปฏิบัติงาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 139) 

ในการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังกล่าวนั้น มักต้อง
เกี่ยวข้องกับค าว่าปกติวิสัย มาตรฐาน และเกณฑ์ ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 79-80) ได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

3.4.  ปกติวิสัย (Norms) หมายถึง “ตัวบ่งช้ีสภาพปัจจุบันของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสร้างจาก
กลุ่มมาตรฐาน” เช่น ปกติวิสัยของคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ก็จะแสดงถึงสภาพปัจจุบันของ
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยท่ีแสดงออกในรูปของค่าเฉล่ีย 

3.5.  มาตรฐาน (Standard) หมายถึง “สภาพส่ิงท่ีควรจะเป็น เป็นสภาพอัน
ประกอบด้วยคุณภาพ” เมื่อกล่าวถึงสภาพท่ีคาดหวัง หรือต้องการจะให้เป็นตามอุดมคติของส่ิงนั้นเช่น 
โรงเรียนท่ีได้มาตรฐานต้องประกอบไปด้วย ครูท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน และมี
บรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้เป็นต้น 

3.6.  เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง “ส่ิงท่ีใช้ก าหนดคุณภาพของผลลัพธ์ท่ีได้ ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีเรายอมรับ” เช่นก าหนดไว้ว่า พนักงานพิมพ์ดีดท่ีมีคุณภาพจะต้องพิมพ์ดีด
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ไม่ต่ ากว่านาทีละ 40 ค า ปัญหาก็คือ ถ้าก าหนดเกณฑ์ไว้สูงมากส าหรับ
มาตรฐาน อาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอท าให้ทุกคนบรรลุ แต่ถ้าต้ังเกณฑ์ต่ าเกินไปก็จะไม่มีอ านาจในการ
ท านายพฤติกรรมและมีปัญหาในเรื่องของการผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 


