บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการด าเนิน งานของมหาวิ ทยาลั ย จั ดเป็น เครื่ องมื อ
ทางการบริหารอย่างหนึ่งสาหรับองค์กรที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองค์การของผู้บริหาร ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 18(2) และ (3) และมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พิบู ลสงครามได้ อ อกข้ อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 กาหนดให้คณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่ในการ 1) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
2) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 3) เรียก
ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น คาชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสารให้แก่คณะกรรมการตาม
ความจ าเป็ น 4) รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงาน พร้ อ มความเห็ น ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจาปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 5) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อ
ปฏิบัติงานตามความจาเป็น 6) ดาเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา, 2547, หน้า 17) โดยมุ่ง หวัง ให้นาผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
และการจัดการในอนาคต
สาหรั บการติด ตาม ตรวจสอบ และการประเมิ นผลงานมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้ประเมินมุ่งเน้นประเมินการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะผู้ประเมินกาหนดวัตถุประสงค์สาหรับการประเมินไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตาม ประจาปีงบประมาณ 2560
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
3. เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และคุณภาพของงานวิจัยที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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ขอบเขตของการประเมิน
ดาเนินการประเมินครอบคลุมผลการดาเนินงานในปีง บประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 –
กันยายน 2560) และในส่วนของคุณภาพนักศึกษา ประเมินครอบคลุมปีการศึกษา 2560 (สิง หาคม
2560 – กรกฎาคม 2561) โดยมีขอบเขตการประเมินดังนี้
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการด าเนิ นงานเป็นการประเมิน ตามแผนยุท ธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
2. การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน เป็นการประเมินผลการดาเนินงานของแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมมีความสาเร็จตามแผนงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เป็ น การประเมิ น ว่ า มี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณของโครงการได้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้และมีการใช้งบประมาณได้จริงตามแผนซึ่ง
พิจารณาจากร้อยละ 96 ของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
4. คุณภาพของนักศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 การลาออกหรือสิ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
ระหว่ า งการศึ ก ษา การไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาของหลั ก สู ต ร เกรดเฉลี่ ย ของนั ก ศึ กษา
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. คุณภาพงานวิจัย เป็นการศึกษาจานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ แหล่งทุนวิจัยและ
จานวนการอ้างอิงงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
6. ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน เป็นการศึกษาการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่
มีต่อภาพลักษณ์ และการดาเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
7. หน่วยงานที่รับการประเมิน 12 หน่วยงาน
1. คณะครุ ศาสตร์ (รวมทั้ง โรงเรี ยนสาธิต มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บูล สงคราม และศูน ย์
การศึกษาพิเศษ)
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์)
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
9. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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11. สถาบันวิจัยและพัฒนา
12. สานักงานอธิการบดี (หน่วยงานระดับกอง 11 หน่วยงาน)
8. ผู้บริหารที่ได้รับการประเมิน จานวน 13 คน ได้แก่ อธิการบดี, คณบดี 8 คณะ,
ผู้อานวยการสถาบันและสานัก จานวน 4 คน
9. แหล่งข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย
9.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
9.1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน หรือ สานัก ในตาแหน่งต่าง ๆ จานวน 13
ตาแหน่ง ซึ่งได้แก่ อธิการบดี, คณบดี, ผู้อานวยการสถาบัน และสานัก
9.1.2 บุคลากรสายวิชาการ ทาการศึกษาจากบุคลากรสายวิชาการ
9.1.3 บุคลากรสายสนับสนุน ทาการศึกษาจากผู้อานวยกองและหัวหน้างานในแต่ละ
กอง
9.1.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีภาคปกติและโครงการจัด
การศึกษาสาหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (กศ.ป.ป.) ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2561
9.2 เอกสารผู้ประเมินอาจใช้เอกสารการประเมินหรือเอกสารอื่นๆ ที่เหมาะสมเช่น
9.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจาปีงบประมาณ 2560
9.2.2 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
9.2.3 รายงานประจาปีงบประมาณ 2559/2560
9.2.4 รายงานการติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน
9.2.5 รายงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีภาคปกติ
และโครงการจัดการศึกษาสาหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (กศ.ป.ป.) ที่สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560
นิยามศัพท์เฉพาะ
การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบและตัดสินว่านโยบาย แผนงาน โครงการ
บรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์ที่ก าหนดไว้หรื อไม่ ในระดับใด เพื่อช่ วยในการเสนอสารสนเทศแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน หมายถึง การประเมินผลการดาเนินงานของ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีความสาเร็จตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2. การประเมิน ประสิ ท ธิผลการดาเนินงาน หมายถึง การประเมิ นแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมมีการดาเนินงานให้เกิดขึ้นจริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีตัวชี้วัดและเกณฑ์ดังนี้
2.1 ตัว ชี้วัดด้านเวลา โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาส และ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้ดาเนินการเป็นไป
ตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
2.2 ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดงบประมาณไว้ใน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และ/หรื อ มี ก ารขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิ จ กรรมและ
งบประมาณประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดีและทาการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือใช้
งบประมาณเป็นไปตามร้อยละ 96 ของงบประมาณที่กาหนดหรือไม่
2.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีและมี การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามทีกาหนดไว้
หากมีการกาหนดตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50
2.4 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ: โครงการ/กิ จ กรรมมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพไว้ ใ น
แผนปฏิบั ติก ารประจ าปี และมี การขออนุ มัติ เปลี่ย นแปลงรายการโครงการ/กิจ กรรมนั้น ๆท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนดตั วชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการ ประเมินตัวชี้วัดที่ผ่ านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.5 เกณฑ์การประเมินผลงาน/โครงการ: โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต้อง
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับ ความสาเร็จจากทั้งหมดหรือร้อยละ 7
3. ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณของโครงการ หมายถึ ง การประเมิ น การใช้ จ่ า ย
งบประมาณของโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้และมีการใช้จ่ายงบประมาณได้จริง ตามโครงการ
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านเวลาตามไตรมาสที่กาหนดไว้ และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ คือมีการเบิกจ่าย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 96 ของงบประมาณ
4. คุณภาพของนักศึกษา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรีแ ละระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษา โดยพิ จารณาจากผลการเรี ย นของนั ก ศึก ษาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษา
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
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5. คุณภาพของงานวิจัย หมายถึง คุณลักษณะจานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ในปีง บประมาณ 2560 และกาลังดาเนินการ แหล่ง ทุนวิจัยและจานวนเงินทุนที่ไ ด้รับ งานวิจัยของ
อาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และจานวนการอ้างอิง
6. ความพึ งพอใจของบุค ลากรที่ มีต่ อ การบริ หารงานของผู้ บริ หารมหาวิ ท ยาลัย หมายถึ ง
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารงานของผู้บริหารตามแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของผู้บริหาร และการบริหารจั ด
การเงินรายได้
7. คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหาร ใน 5 ด้าน ได้แก่
7.1 ภาวะผู้น า หมายถึ ง กระบวนการที่บุ คคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อมากกว่า พยายามใช้
อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นา ช่วยเหลือ รับผิดชอบ ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ มบุคคลอื่น มีความ
เต็มใจ และกระตือรือร้นในการทาสิ่งต่าง ๆ โดยมีความสาเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย
7.2 ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การให้คุณค่าของบุคคล เชื่อมโยงสิ่ง
ร้องขอให้เข้ากับภาพลักษณ์ของบุคคล เชื่อมโยงคาร้องขอเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ ชัดเจน ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ
ใช้แสดงออกทางการพูด ใช้คาพูดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี
7.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างเป็นนามธรรมที่
จะนาไปสู่การแก้ปัญหา การวางแผนในอนาคตและการมองหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆ
7.4 ความสามารถในการให้คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ/การปฏิบัติงานตามภารกิจ หมายถึง กระบวนการให้คาแนะนาแก่บุคคลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ หรือ การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
7.5 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ 1) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า ( Efficiency/
Value for money) 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3) หลักการ ตอบสนอง (Responsiveness)
4) หลั ก การตรวจสอบได้ / มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
5) หลั ก เปิ ด เผยโปร่ ง ใส
(Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 7) หลักความเสมอภาค (Equity) 8) หลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) และมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented 9) หลักการกระจายอานาจ
(Decentralization) และ 10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม (Morality Ethics)
8. การบริหารจัดการเงินรายได้ หมายถึง การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกากับ
กิจ กรรมทางการเงิน เช่ น การจั ด ซื้ อ และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเงิ น ทุ น ขององค์ ก ร ซึ่ ง ใช้ ห ลั ก การ
บริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงิน
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9. หน่ ว ยงาน หมายถึ ง คณะ ส านั ก สถาบั น ศู น ย์ และหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
10. ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่บริหารงานในปีการศึกษา 2560
11. บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา
11.1 บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์
ประจาตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เป็นอาจารย์ผู้สอน และปฏิบัติงาน
ในปีการศึกษา 2560
11.2 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น หมายถึ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการและธุรการ ในปีการศึกษา 2560
11.3 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ป.ป. ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2560

