
 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการประเมิน 

 
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  คณะผู้ประเมิน ด าเนินการ และน าเสนอตามล าดับ ดังนี้  
1.  กรอบประเด็นการประเมิน 
2.  แหล่งข้อมูล 
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.  เกณฑ์การประเมินผล 
7.  สรุปและรายงานผลการประเมิน 

 
กรอบประเด็นการประเมิน 

การก าหนดกรอบประเด็นการประเมินตามข้ันตอนดังนี้  
 1. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินผล จัดท าร่างกรอบประเด็นการประเมินฉบับ
ร่าง โดยก าหนดตามวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อท่ี 1 ถึง 4  
 2. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินผล น ากรอบประเด็นการประเมินมาพิจารณา 
ร่วมกันอีกครั้งและให้ปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม  
 จัดท ากรอบประเด็นการประเมิน  สรุปได้ดังตาราง  1  
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ตาราง 1  กรอบประเด็นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. เพื่อ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี 
งบประมาณ 
2560 

1. ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
พิจารณาจาก
ความส าเร็จ ของ
การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์  
 
 
 
2. ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม 
พิจารณา
ความส าเร็จตาม
แผนงาน ประหยัด 
และคุ้มค่ากับ
ทรัพยากรที่ใช้ 
 

≥ 80 % = ดี
มาก 
70 - 79 % = ดี  
60 – 69 % = 
พอใช ้
50-59 % = 
ควรปรับปรุง 
< 50 %= ควร
ปรับปรุง  
 อย่างย่ิง 
- บรรลุ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ต้องผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 
ของเกณฑ์
ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จ
ทั้งหมด หรือ 
ร้อยละ 75 

- ประสิทธิภาพ
ประเมินจากการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
- ประสิทธิผล
ประเมินจาก
แผนงาน 
โครงการ มีการ
ด าเนินงานจริง 
และผลการ
ด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้  
- ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดด้านเชิง
ปริมาณ และ
ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

-คู่มือ รายละเอียด
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2560   
-รายงานการประเมิน
โครงการ 
-รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ข้อบังคบัว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายฯ 
- หน่วยงานที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ 
-รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 

- แบบบันทึก
ข้อมูล 
 

- การ
วิเคราะห์
เอกสาร 
- หาความถี่  
ร้อยละ 
 

2. เพื่อ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการใช้จ่าย
งบประมาณของ
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ได้ส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้และมี
การใช้จ่าย
งบประมาณได้จริง
ตามแผน 
 
 

≥ 80 % = ดี
มาก 
70 - 79 % = ดี  
60 – 69 %= 
พอใช ้
50-59 %= ควร
ปรับปรุง 
< 50 %= ควร
ปรับปรุง  
 อย่างย่ิง 

- มีการใช้จ่าย
งบประมาณของ
โครงการได้ส าเร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้และมี
การใช้
งบประมาณได้
จริงตามแผนซึ่ง
พิจารณา จาก
ร้อยละ 96 ของ
งบประมาณที่มี
การเบิกจ่ายและ
การน าเงินส่งคลัง  

-รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
- รายงานการติดตามและ
ประเมินผลงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) ปีงบประมาณ 
2560 
- ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยงบประมาณ 
รายจ่ายเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ 2560  
- คู่มือรหัสการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560, 
งบประมาณกันเงิน

- แบบบันทึก
ข้อมูล 
 

- การ
วิเคราะห์
เอกสาร 
- หาความถี่
และ 
ร้อยละ 
 

http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
2 (ต่อ) 
 
  

เหลื่อมปี  
-รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

3. เพื่อ
ประเมิน
คุณภาพของ
นักศึกษาและ
งานวิจัยของ
อาจารย์ 

1.คุณภาพของ
นักศึกษา  
-การไม่ส าเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตร 
-การลาออก หรือ
สิ้นสภาพ
การศึกษา  
-เกรดเฉลี่ยของ
นักศึกษา  
-ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ัณฑิต 
-ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต  
-จ านวนงานวิจัย
ของนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
ได้รับตีพิมพ์/
แหล่งที่ตีพิมพ์/ถูก
อ้างอิง ปี 2560 
2.คุณภาพงานวิจัย 
 -จ านวนงานวิจัย
ของอาจารย์ที่
ได้รับทุนและก าลัง
ด าเนินการ  
-งานวิจัยที่ส าเร็จ
และตีพิมพ์ในปี 
2560  
-แหล่งที่ตีพิมพ์
และจ านวน 
การอ้างอิง 

≥ 80 % = ดี
มาก 
70 - 79 % = ดี  
60–69 %= 
พอใช ้
50-59 %= ควร
ปรับปรุง 
< 50 %= ควร
ปรับปรุงอย่างย่ิง 

- การส าเร็จ
การศึกษาตาม
เวลา  
- การออก
กลางคัน 
-ระดับเกรดเฉลี่ย
สะสมของ
นักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษา  
- ผลการประเมิน
คุณภาพของ
บัณฑิต 
-ภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 
- จ านวนงานวิจัย
ของนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
ได้รับตีพิมพ์/
แหล่งที่ตีพิมพ์/ถูก
อ้างอิง ปี 2560 
- จ านวนงานวิจัย
ของอาจารย์ที่
ได้รับทุน/ตีพิมพ์/
แหล่งที่ตีพิมพ์/ถูก
อ้างอิง ปี 2560 

- รายงานการประเมิน
คุณภาพของบณัฑิต  
- รายงานภาวะการ 
มีงานท าของบณัฑิต 
-วารสารที่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
และผลงานวิจัยของ
อาจารย์ 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

- แบบบันทึก
ข้อมูล 

- การ
วิเคราะห์
เอกสาร 
- หาความถี่ 
ร้อยละ 

4. เพื่อ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากร
ต่อการ
บริหารงาน
ของผู้บริหาร

ความคิดเห็นของ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และ
การประเมินตนเอง
ที่มีต่อการ
บริหารงานและ
ความพึงพอใจต่อ

แปลความหมาย
จากค่าเฉลี่ยของ
การตอบ
แบบสอบถาม 
ดังน้ี 
4.50-5.00 =
มากที่สุด 

- ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ต่อ 
การบริหารงาน
ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
 
 

- ผู้บริหาร 
- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  
- นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบ
ประเมิน
ตนเอง 
- ประเด็น
ค าถาม           

- การ
วิเคราะห์
เน้ือหา  
 
- X , S.D. 
 

http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=409
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
มหาวิทยาลัย 
4 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย         
ที่ปฏิบัติงาน 
ในปีการศึกษา 
2560 

3.50 – 4.49 = 
มาก 
2.50– 3.49 =
ปานกลาง 
1.50 – 2.49 = 
น้อย 
1.00– 1.49=
น้อยที่สุด 

ในการ
สนทนากลุ่ม  
- 
แบบสอบถาม 
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แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลในการประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริการงานของมหาวิทยาลัย  
 1. แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่ 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559-2564 
  1.2 วิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหาร ท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.4 คู่มือรหัส การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 และงบประมาณกัน
เงินเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2560 
  1.5 รายงานการติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
                1.6  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณกันเงิน
เหล่ียมปีประจ าปีงบประมาณ 2561 
  1.7 รายช่ือนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
  1.8 รายงานการศึกษาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  1.9 รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
  2.0 ข้อมูลผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์วารสาร ในปี พ.ศ. 2560  
     1.10 ฐานข้อมูลจ านวนทุนวิจัย ท่ีอาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก  
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560  
 2. แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ได้แก่ 

2.1 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/ส านักในต าแหน่งต่างๆ จ านวน 13 
ต าแหน่ง ซึ่งได้แก่ อธิการบดี คณบดี 8  คณะ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  

2.2 บุคลากรสายวิชาการ ท าการศึกษาจากบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดท่ีอยู่ปฏิบัติงาน 
ทุกคณะ จ านวน 403 คน  

2.3 บุคลากรสายสนับสนุน ท าการศึกษาจากบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานระดับ
คณะ / สถาบัน / ส านัก ผู้อ านวยการกองทุกกอง และหัวหน้างานทุกงานในแต่ละกอง จ านวน 483 คน  

2.4 ประธานหลักสูตรของแต่ละคณะจ านวน 6 - 12 คน ตัวแทนคณาจารย์คณะละ 2 คน 
และผู้อ านวยการกองของส านักงานอธิการบดี จ านวน 10 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion)  

2.5 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีก าลังศึกษาในระดับ ช้ันปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 5   
จากทุกคณะในปีการศึกษา 2560  จ านวนรวมท้ังส้ิน 3,828  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  
จ าแนกตามช้ันปี คณะและสาขาวิชาท่ีศึกษา  
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2.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. ท่ีก าลังศึกษาในระดับ ช้ันปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 4   
จากทุกคณะในปีการศึกษา 2560  จ านวนรวมท้ังส้ิน 887 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  จ าแนก
ตามช้ันปี คณะและสาขาวิชาท่ีศึกษา  

2.7 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2560 
ของทุกหลักสูตรท่ีก าลังศึกษารายวิชา จ านวน 68 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการดังนี้ 
 1. การก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

1.1 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ฉบับ 
1.1.1 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน

ตามแผนงาน โครงการ 
1.1.2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ 2559 
1.1.3 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา 
1.1.4 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 
1.1.5 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์ ป ีพ.ศ. 2560 

1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร จ านวน  3 ฉบับ  
1.2.1 แบบประเมินตนเองของผู้บริหาร แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและการ
บริหารจัดการเงินรายได้  
    ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.2.2 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรสายงานวิชาการ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ  
        ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและการ
บริหารจัดการเงินรายได้  

    ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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1.2.3 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรสายงานสนับสนุน แบ่งเป็น 4 ตอน คือ  
    ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหารและการ
บรหิารจัดการเงินรายได้  

    ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.2.4 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา  จ านวน 3 ฉบับ   
 ฉบับท่ี 1  เป็นแบบสอบถามส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ     
 ฉบับท่ี 2  เป็นแบบสอบถามส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป.     
 ฉบับท่ี 3  เป็นแบบสอบถามส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 โดยแบบสอบถามแต่ละฉบับ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 การสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
    ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1.3 แบบสัมภาษณ์  
เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงาน

ของผู้บริหาร ระบบการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ /ส านัก/สถาบัน  และการแสดง
บทบาทในการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ความภาคภูมิใจ 
และปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานในปีการศึกษา 2560    
  1.4 ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 2 ฉบับ คือ 
   1.4.1 ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มส าหรับบุคลากรสายงานวิชาการ ซึ่งถาม
เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน และ ข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยประเด็น
สนทนาจะก าหนดประเด็นเพื่อให้ได้ข้อมูลท้ังการบริหารตามแผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การ
บริหารงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะและการ
บริหารจัดการเงินรายได้ ของอธิการบดี และคณบดีท่ีบุคลากรนั้นสังกัดอยู่ รวมท้ังส านัก/สถาบัน ต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 หน่วยงาน และหากคณะใดมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก็จะสอบถามประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารงานและความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
   1.3.2 ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มส าหรับนักศึกษา ซึ่งถามเกี่ยวกับจุดเด่น  
จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย /คณะ 
และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลั ย นโยบายตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยเฉพาะนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา  
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพ  
 คณะผู้ประเมิน มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานประเมินท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564  รายงานผลการประเมินภายในและการประเมินผลภายนอกของ
ส านักงานมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการประเมินของ ก.พ.ร. และ สกอ. และรายงานการประเมิน
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดกรอบความคิด ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมิน  
 3. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินทุกฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม         
แบบสัมภาษณ์ และประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม ส าหรับแบบสอบถามสร้างเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด   และมีส่วนท่ีเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด 
 5. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)       
โดยการอภิปรายและการวิพากษ์ร่วมกันของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ผลการประเมิน  
 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะและจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 7. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อน าไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ส่งหนัง สือราชการเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่ อผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย  พร้อมท้ังนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าโครงการจากคณะและส านักงาน/สถาบัน และหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถาม 

การจัดสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ  
4. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินในเบ้ืองต้น 
5. น าเสนอผลการประเมินย้อนกลับให้แก้ผู้บริหารท่ีถูกประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการ

ประเมินว่าข้อมูลจากการประเมินท าให้ได้รับสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริหารท่ีเป็นผู้ท่ีน า
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาโดยตรงหรือไม่  หรือมีประเด็นท่ีต้องการเพิ่มเติมอย่างไร  
ตลอดจนสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการประเมิน และผลการประเมิน ว่ามีความน่าเช่ือถือมาก
น้อยเพียงใด 
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 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้านบุคคล สรุปจ านวนผู้ให้ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม การจัดสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ  ตามจ านวนดังนี้  
 1. แบบสอบถาม ได้แก่ 
  1.1 บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) เก็บรวบรวมจากอาจารย์ ท้ังหมดท่ีมีรายช่ือ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 ท้ังหมด จ านวน 403 คน  
  1.2  บุคลากรสายสนับสนุน เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท้ังหมด จากรายช่ือท่ี
ปฏิบัติงาน จ านวน 483 คน  
  1.3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 2 ถึงช้ันปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2560  จากทุกคณะ  จ านวน 3,790  คน         
  1.4  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 2 ถึงช้ันปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2560  จากทุกคณะ  จ านวน 319  คน       
  1.5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา  
2560  ท่ีก าลังศึกษารายวิชา จ านวน 68 คน  
 สรุปจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะ  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้       
ดังตาราง 4 
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ตาราง  2  จ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามคณะท่ีสังกัดและประเภทของบุคลากร 

 
 

คณะ 
ประเภทของบุคลากร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
ตอบ
กลับ 

ร้อยละ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตอบ
กลับ 

ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 64 45 70.31 20 13 65.00 
2.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

95 40 42.10 32 6 18.75 

3.คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

57 26 45.61 12 8 66.67 

4.วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

43 29 67.44 4 4 100 

5.คณะวิทยาการจัดการ 67 46 68.65 15 13 86.67 
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

40 38 95.00 24 21 87.50 

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45 30 66.67 15 8 53.33 
8.บัณฑิตวิทยาลัย  32*  7 7 100.00 
9 . ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 57   35  

10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  96  40 (10**) 30  
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 37  30 (13**) 
 

27  

12.ส านักงานอธิการบดี  135  147 134  
หมายเหตุ  *    สอบถามเฉพาะอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
     **   จ านวนบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน 
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ตาราง 3  จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะและประเภทของ
นักศึกษา 
 

 
คณะ 

จ านวน (คน) 
ภาคปกติ กศ.ปป. บัณฑิตศึกษา 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตอบกลับ ร้อยละ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตอบกลับ  ร้อยละ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 ตอบกลบั ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 638 541 84.79       

2.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

638 539 84.48 24 16 66.67    

3.คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

420 398 94.76 165 56 33.94    

4.วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

714 542 75.91 260 104 40.00    

5.คณะวิทยาการจัดการ 811 692 85.33 278 111 39.93    

6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

222 169 76.13       

7.คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

385 200 51.96 160 32 20.00    

รวม 3,828 3,081 80.48 887 319 35.96 68 56 82.35 

  
             2.  การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ คณะท างานได้ติดต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อนัดหมาย         
วัน เวลา สถานท่ีในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  การสนทนากลุ่ม                               
   คณะผู้ประเมินด าเนินการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ซึ่งมีต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตร 
และตัวแทนอาจารย์  จากแต่ละคณะ  บุคลากรสายสนับสนุน  และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
การด าเนินการดังกล่าว ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 7 -15 สิงหาคม 2561  ก าหนดการในการจัดสนทนากลุ่ม 
และจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม สรุปดังตาราง 4  
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ตาราง  4  ก าหนดการในการจัดสนทนากลุ่ม และจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
ท่ี คณะ จ านวน วัน เดือน ป ี
1 คณะครุศาสตร์ 12 15 สิงหาคม 61 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 7 สิงหาคม 61 
3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 9 สิงหาคม 61 
4 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 7 9 สิงหาคม 61 
5 คณะวิทยาการจัดการ 14 9 สิงหาคม 61 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 7 8 สิงหาคม 61 
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 15 สิงหาคม 61 
8 ส านักงานอธิการบดี (สายสนับสนุน) 11 7 สิงหาคม 61 
9 ตัวแทนนักศึกษา ปริญญาตรี 9 8 สิงหาคม 61 

  2.2  การสัมภาษณ์ 
   คณะผู้ประเมินด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ 

จ านวน 13 ท่าน ในระหว่างวันท่ี  7-16 สิงหาคม 2561  
 

ตาราง  5   ก าหนดการในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
   
ท่ี ผู้ให้สัมภาษณ์ วัน เดือน ป ี
1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 15 สิงหาคม 61 
2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สิงหาคม 61 
3 คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 สิงหาคม 61 
4 คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 9 สิงหาคม 61 
5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 9 สิงหาคม 61 
6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 8 สิงหาคม 61 
7  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 สิงหาคม 61 
8 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10 สิงหาคม 61 
9  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 14 สิงหาคม 61 
10 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 10 สิงหาคม 61 
11 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 10 สิงหาคม 61 
12 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 10 สิงหาคม 61 
13  อธิการบดี 16 สิงหาคม 61 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะท างานด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้   

 1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 

1.1  ข้อค าถามแบบเลือกตอบหรือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งเกี่ยวกับ
รายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และร้อยละ  

1.2  ข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและความพึงพอใจในคุณภาพ
ของบัณฑิต ซึ่งสร้างเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ลงรหัสข้อมูลโดยก าหนด
คะแนน ดังนี้ 
 ถ้าตอบในช่องมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน        ถ้าตอบในช่องมาก ให้ 4 คะแนน 
  ถ้าตอบในช่องปานกลาง ให้ 3 คะแนน   ถ้าตอบในช่องน้อย ให้ 2 คะแนน 
 ถ้าตอบในช่องน้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน 

จากนั้นจึงวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและในภาพรวม 
 2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ
การตอบแบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสร้างข้อสรุป และ
น าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

 ในการแปลความหมายและประเมินผล คณะท างานก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยใช้เกณฑ์
การประเมินตามท่ีคณะกรรมการการประเมินผลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี
การศึกษา 2558 ใช้ ดังนี้  (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, 2558)  
 1. การตอบแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของบุคลากรในการประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหารและความพึงพอใจในคุณลักษณะของผู้บริหาร และการบริหารจัดการเงิน
รายได้  ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 2.  การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2.1  การประเมินประสิทธิภาพ แบ่งเป็นความส าเร็จด้านปริมาณและความส าเร็จด้าน

คุณภาพ 
   2.1.1  ความส าเร็จด้านปริมาณ 

 พิจารณาจากการจัดให้มีการประเมินเป็นหน่วยนับท่ีมี/ เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายระดับความส าเร็จ จากการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน โดยใช้สูตร 
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 ความกว้างของอันตรภาค = 
ค่าสูงสุด คา่ต่ าสุด

จ านวนอันตรภาคชั้น
 

         

          = 
     

 
 = 20 

 ก าหนดค่าร้อยละของการด าเนินการท่ีประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้ช่วงความกว้างของอันตรภาคช้ันเท่ากับ 20 ช้ัน 

มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
มากกว่าร้อยละ 60 - 80 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดี 
มากกว่าร้อยละ 40 - 60 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
มากกว่าร้อยละ 20 - 40 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับควรปรับปรุง 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับควรปรับปรุง

อย่างยิ่ง  
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานมีความส าเร็จมากกว่าหรือเท่ากับ      

ร้อยละ 70 ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2.1.2  ความส าเร็จด้านคุณภาพ พิจารณาการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ซึ่งผลการประเมินสามารถประมาณค่าได้เป็นค่าเฉล่ียของดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก /ดี 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง /พอใช้ 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย/ควรปรับปรุง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด/ควร

ปรับปรุงอย่างยิ่ง 
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 หมายถึง ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
ในกรณีท่ีโครงการประเมินระดับความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ ใช้วิธีแปลงให้

เป็นคะแนนแล้วหาค่าเฉล่ีย 
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังด้านปริมาณ

และด้านคุณภาพจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 
  2.2  การประเมินประสิทธิผล แบ่งเป็น ประสิทธิผลด้านการด าเนินการตามแผน กับ
ประสิทธิผลด้านการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.2.1 ประสิทธิผลด้านการด าเนินการตามแผน พิจารณาจากร้อยละของจ านวน
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริงตามแผนท่ีก าหนด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
    มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีประสิทธิผลระดับดีมาก 

มากกว่าร้อยละ 60 - 80 หมายถึง มีประสิทธิผลระดับดี 
มากกว่าร้อยละ 40 - 60 หมายถึง มีประสิทธิผลระดับพอใช้ 
มากกว่าร้อยละ 20 - 40 หมายถึง มีประสิทธิผลระดับควรปรับปรุง 
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น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 หมายถึง มีประสิทธิผลระดับควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานมีความส าเร็จมากกว่าหรือเท่ากับ      
ร้อยละ 70 ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   2.2.2 ประสิทธิผลด้านการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ พิจารณาจากร้อยละของ
จ านวนโครงการท่ีได้ด าเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายและเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับ ประสิทธิผลด้านการด าเนินการตามแผนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
  2.3  การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากตัวช้ีวัด 
ด้านเวลาตามไตรมาสท่ีก าหนดไว้ และตัวชี้วัดด้านงบประมาณคือมีการเบิกจ่ายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 96 ของ
งบประมาณ ซึ่งการแปลความหมายนั้น พิจารณาจากจ านวนร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการได้ตาม  
แต่ละตัวชี้วัด หรือท้ังสองตัวชี้วัด ก าหนดเกณฑ์โดยใช้ช่วงความกว้างของอันตรภาคเท่ากับ 20 ดังนี้ 

มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
มากกว่าร้อยละ 60 - 80 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดี 
มากกว่าร้อยละ 40 - 60 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
มากกว่าร้อยละ 20 - 40 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับควรปรับปรุง 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการด า เนินงานมีความส า เร็ จมากกว่ าหรือ เ ท่ากับ 

ร้อยละ 70 ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 คณะผู้ประเมินด าเนินการสรุปลการประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินท่ีได้ จากข้อมูล

เชิงปริมาณประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ และรายงานผลการประเมินโดยการน าเสนอด้วยวาจาและ
เป็นเอกสารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ 
 


