บทที่ 2
เอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง
การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการด าเนิ น งานมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการดาเนินงานขอนาเสนอเอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
1.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. การบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2.1 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต
2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา
2.3 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาและลักษณะองค์การที่ประสบความสาเร็จ
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ / สานัก
4. การบริหารงบประมาณ
5. แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
5.1 ความหมายของการประเมิน
5.2 ความเป็นมาของการประเมิน
5.3 กระบวนการประเมิน
5.4 ประเภทของการประเมิน
5.5 เกณฑ์การประเมิน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระหว่ า งปี ก ารศึ กษา 2559 - 2564 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิบู ล สงคราม ได้ กาหนดปรัช ญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ดังนี้
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนาคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
ตามแนวพระราชดาริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กาหนดพันธกิจไว้ 4 พันธกิจ คือ
1. เพิ่ ม คุ ณ ค่ า การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนาคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดาริ
2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น
3. สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยหลั ก สู ต รที่ ส ามารถรองรั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. จัดการระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัว เอง เพื่อพัฒนาองค์การ
อย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยสร้างคนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริห าร
จัดการ 4 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางในการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถเป็น
ต้นแบบได้
2. บัณ ฑิต นัก ปฏิ บั ติมื ออาชี พ มี ความรู้ คู่ คุณ ธรรม เป็ นที่ พึ่ง ของชุม ชน และ
ท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
3. บั ณ ฑิ ต มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ มี จิ ต สาธารณะ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภาคภู มิ ใ จต่ อ
มหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
4. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์และมาตรการดาเนินงาน
1. พัฒ นากระบวนการสรรหานัก ศึ กษาและบุค ลากรที่เ อื้ อให้ เกิ ด การพัฒ นา
ศักยภาพ
1.1 พัฒนาระบบการสรรหาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่เข้มแข็งให้
สอดคล้องกับศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
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1.2 พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นนักปฏิบัติ
เพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา
1.3 พั ฒนาหลัก สูต รโดยน้อ มน าคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและความรู้ ตามแนว
พระราชดาริมาบูรณาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและอยู่บนฐาน
ความต้องการที่แท้จริงจากท้องถิ่นโดยเน้นกลุ่มวิชาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 10 ปี
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานของท้องถิ่น
2.1 จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลาย
ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.2 ออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อม การเรียนใน
สภาพจริงเพื่อให้นักศึกษารู้เข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติ
2.3 สร้างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการเนื้อหารายวิชากับ
งานกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อหนุนเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
และความเป็นราชภัฏ โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดาริที่เกิดเป็น
รูปธรรมตามหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาได้
2.4 สร้ างระบบเสริ มสร้า งคุณ ค่า และเชิดชู นัก ศึก ษาและศิษ ย์เ ก่า ที่มี วินั ย
ซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคภูมิใจสถาบันและท้องถิ่น (คุณธรรมจริยธรรม) เพื่อสร้าง
ต้นแบบที่จะเป็นแรงจูงใจในการลงมือทาดีแก่นักศึกษาอื่นๆ
2.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยถ่ายทอดเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์
1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีงานวิจัยและการบริการวิชาการที่เป็น
ต้นแบบและมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์และมาตรการดาเนินงาน
1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการงานวิจัย
1.1 ปรับแผนและระบบการบริหารการวิจัย โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับการแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยน้อมนาความรู้ตาม แนวพระราชดาริมาบูรณาการ ให้
ชุมชนท้องถิ่นอยู่อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.2 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารงานวิ จัย ที่ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.3 ปรับกลไก กฎ ระเบียบภายในให้เอื้อต่อการได้มาซึ่งงบวิจัยและการใช้
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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1.4 สร้างเครือข่ายการบริหารการวิจัยในลักษณะ Node การวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย โดยให้อิสระการบริหารจัดการงานวิจัยด้วยตนเอง
2. สร้า งความเข้ ม แข็ ง และขี ดความสามารถในการวิ จั ยของบุ ค ลากรและ
องค์การ
2.1 สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ที่ ท างานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
2.2 สร้างนักวิจัยเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถผลิตและเผยแพร่
ผลงานคุณภาพในระดับสากล
2.3 ส่ง เสริ มการทาความตกลง Memorandum of Understanding
(MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจหลัก
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเครือข่ายระดับสากล
2.4 ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย ไปสู่ ก ารพาณิ ช ย์ จ ากความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผ่านกระบวนการวิจัย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการบริการวิชาการ
2.5 จัดให้มีหน่วยงานเสริมสร้างคุณค่าการทางานด้วยการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.ยกระดับการบริ การวิ ชาการเพื่ อนาไปสู่ก ารพัฒ นาท้ องถิ่น ให้เ ข้มแข็ ง และ
ยั่งยืน
3.1 จัดทาแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
3.2 ยกระดับระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีความรวดเร็วและ
ยืดหยุ่น
3.3 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐท้องถิ่นเอกชน
และระดับสากล
3.4 จัดให้มีงานบริการวิชาการที่มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการสัง กัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงครามเป็นแหล่ง องค์ความรู้ เชิด ชู
ภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่นที่สร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และดารงอยู่ไ ด้
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์และมาตรการดาเนินงาน
1. ทบทวน ปรับระบบกลไกการบริหารงานที่เอื้อต่อการทานุบารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.1 ทบทวนโครงสร้าง พร้อมวิเคราะห์ง านของศูนย์ วัฒนธรรมภาคเหนื อ
ตอนล่างและสานักศิลปวัฒนธรรมให้สามารถเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
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1.3 จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นและประชาคม
อาเซียน
1.4 ทบทวนภารกิจการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานัก ศึกษาและกิจกรรม
ระดับคณะ ด้านวัฒนธรรมที่ซับซ้อน โดยบูรณาการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับงานวิชาการ
1.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการการทานุบารุงงานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม กับภารกิจหลัก
2.1 น้อมนาคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดาริมาบูรณาการ
การทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 พัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2.3 มอบหมายภารกิจให้ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างและสานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด กิ จ กรรม รวมถึ ง เวที ก ารน าเสนอด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงบูรณาการกับภารกิจของโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวและงาน
วิชาการที่เป็นรูปธรรม
2.4 จัดทากรอบและทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่รองรับการทานุบารุง
ศิลปะและวั ฒนธรรมและศาสนา โดยบูรณาการกั บการเรียนการสอนและเครือ ข่า ยทั้ง ภายในและ
ภายนอก ที่หน่วยงานภายในสามารถเสนอโครงการเพื่อดาเนินงานตามศักยภาพและความพร้อมของแต่
ละหน่วยงาน
1.2.4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่ม ประสิทธิ ภาพด้านการบริห ารจั ดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์การ
อย่างยั่งยืน
2. บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสุขในการทางานและรักองค์การ
3. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสมบูรณ์แบบ
กลยุทธ์และมาตรการดาเนินงาน
1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนได้สูงสุดคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล
และยั่งยืน
1.1 ทบทวนกฎ ระเบีย บและเกณฑ์ภ าระงานของบุค ลากรให้เ อื้อ ต่อ การ
พัฒนาสูงสุดตามภารกิจหลัก
1.2 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
และวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเน้ น จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยน้ อ มน าคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรู้ ต ามแนว
พระราชดาริมาบูรณาการ
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1.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
เพื่อเพิ่มความชานาญ โดยให้อิสระในการบริหารจัดการตนเองและเสริมสร้างการทางานเป็นทีม
1.4 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้บุคลากร
แบบรายหัวโดยเปิดโอกาสให้สร้างวิธีการพัฒนาตนเองที่หลากหลายวิธีการและช่องทางตามศักยภาพ
และเวลาในการบริหารจัดการตนเอง
1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์รวมถึง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
1.6 เปิ ด ช่ อ งทางและสร้ า งเวที ใ ห้ บุ ค ลากรสามารถแสดงความคิ ด เห็ น
คาแนะนา คาปรึกษาต่างๆ และเวทีตรวจสอบผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารงบประมาณ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง
2.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า เพื่อการลดต้นทุนและการเพิ่มรายได้
2.2 วิเคราะห์หาแนวทางการบริหาร การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการรวมถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการพัฒนากองทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ชุมชน และสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมั่นคง
3. บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
3.1 กระจายอานาจการตัดสินใจและทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ปรับกฎระเบียบ และพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภายในที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารองค์การที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
3.3 สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การจั ด การความรู้ ต ามระบบและ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. บริหารจัดการองค์การเพื่อนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ที่สอดคล้องตามแนวพระราชดาริ
4.1 ทบทวนพัฒนาผังแม่บททางกายภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวให้ทันสมัย
และเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว
4.2 พัฒนาและบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และลงทุนเพื่อความคุ้มทุนในระยะยาวกับหน่วยงานภายนอก
4.3 สร้างระบบการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ การสื่อสารองค์การและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
4.5 พัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการพลัง งานและเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

13

สรุปได้ว่า ระหว่างปีการศึกษา 2559 –2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้กาหนด
แนวทางการดาเนินการบริหารจัดการตามปรัชญาที่ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
วิสั ยทั ศน์ คื อ เป็ นมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ต้น แบบที่ น้ อมนาคุณ ธรรม จริย ธรรมและความรู้ ตามแนว
พระราชดาริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีพันธกิจ 4
ด้าน คือ 1) เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมนาคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดาริฯ 2) ผลิตบัณฑิตโดย
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 3) สร้างองค์
ความรู้ ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 4) จัดการ
ระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเอง เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน และได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2) ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้
แนวทางตามพระราชดาริ 3) ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 4)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพด้ านการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิบ าล เพื่ อ พั ฒนาองค์ ก ารอย่ า งยั่ง ยื น มี
เปูาประสงค์เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. การบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2.1 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
มาตรา 34 กาหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติและแผนการศึกษาแห่ง ชาติโดยคานึง ถึง ความเป็นอิสระ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
แต่ ล ะแห่ งและกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ องคณะกรรมการการอุด มศึก ษาจึง ได้ด าเนิ น การจัด ท ามาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์
และพั น ธกิ จ ในการจั ด ตั้ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แล้วประกาศเป็นมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-3)
2.1.1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้ า นศั ก ยภาพ และความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ ของ
อาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุก
ประเภทมีจานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ประจา จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
และจานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณรวมทั้งต้องจัด
ให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจาอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์จานวน
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เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจาเป็นอย่างอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
2. ด้านวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันอุดมศึ กษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและของผู้ใช้ บัณฑิตโดยรวม มีห ลักประกัน ว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการ
การศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ไ ด้อย่างมีคุณภาพสถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึ กษาและการผลิตบัณฑิต และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารวิชาการ
3. ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงิน ทั้งงบการเงินรวม
และงบที่จาแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคงเป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษา
ได้ตามพันธกิจและเปูาหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้ง สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทารายงานการเงินที่แสดงถึงการ
ได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้ง
การนารายได้ไ ปลงทุน ภายใต้ก ารประเมิน และวิเ คราะห์ ความเสี่ ยง มีร ะบบการติด ตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านควบคู่ ไ ปกั บ การใช้ เ งิ น ทุ ก ประเภท และมี ร ะบบการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
4. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่ อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีสถาบันทาหน้าที่กากับนโยบาย การดาเนินการตาม
แผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม ก ฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กาหนดไว้มีการเผยแพร่ผลการกากับการดาเนินงานสถาบันและการ
บริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมและ
หลักความคุ้มค่า
2.1.2 มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานด้า นการด าเนิน การตามภารกิจ ของสถาบั นอุ ดมศึก ษา ประกอบด้ว ย
มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มี
คุณสมบั ติแ ละจานวนตรงตามแผนรับ นัก ศึก ษาและสอดคล้อ งกั บเปูา หมายการผลิต บัณ ฑิต อย่ างมี
คุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบันตรงตามเปูาหมายที่กาหนด และจัด
ให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตรและตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2. ด้ า นการวิจั ย สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย อย่ า งมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะโดยมีการดาเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มี
การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย
ส่ง เสริม และสร้า งเครื อข่ ายการท าวิ จัย กับ หน่ วยงานภายนอกสถาบั นเพื่อ ให้ ไ ด้ ผลงานวิ จัย ผลงาน
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ประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
3. ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทาง
วิ ช าการที่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม เปู า หมายทั้ ง ในวงกว้ า ง และกลุ่ ม เปู า หมายที่ เ ฉพาะเจาะจงทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลาย
ลักษณะ อาทิ การให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กับสังคม
การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า
หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการ
ทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติทั้ง ในระดับหน่วยงานและสถาบัน มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดย
อ้อมเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง ให้มีความรู้ ตระหนักถึง คุณค่าเกิดความ
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงาม ใน
การดารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่
ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดาเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตาม
เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการทานุบารุง ศิลปะ และวัฒนธรรมของสถาบัน
สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ทั้งในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และต้องมี
มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา
ด้ว ยสถานภาพและบทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มาตรา 7 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่
เสริ ม สร้ า งพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้ า งสรรค์
ศิลปวิ ทยา เพื่อ ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ง ยืน ของปวงชนมีส่ว นร่ว มในการจั ดการ การ
บารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (ราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2547 : 2)
ในการบริหารดาเนินการให้บทบาทหน้าที่ดังกล่าวประสบความสาเร็จตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตินั้น ต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีภาวะผู้นา และมีประสบการณ์
มาทาหน้าที่บริหารราชการให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ดัง นั้น จึงจาเป็นต้องคัดสรรผู้บริหารที่เข้าใจมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างแท้จริง กระบวนการได้มาซึ่ง
ผู้บริหารตาแหน่งสาคัญ ต้องมีกระบวนการผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน
ขั้นสุดท้าย ผู้บริหารแต่ละคนที่ประสงค์เข้าสู่ตาแหน่ง มีโอกาสนาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการ
บริหารงานต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด
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ตาแหน่งผู้บริหารสาคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. อธิการบดี
2. คณบดี
3. ผู้อานวยการสานักและสถาบัน
โดยผู้บริหารดังกล่าวจะดารงตาแหน่งตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน ดังนี้
2.2.1 อธิการบดี
ผู้ที่จะดารงตาแหน่ง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบั ติ
ดีเด่น เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่ง ตั้ง โดย
ค าแนะน าของสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 29 ซึ่ ง ก าหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
การศึกษา และจากประสบการณ์การบริหารการศึกษาและมาตรา 28 ระบุว่าต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 : 12)
1. เป็ นผู้ มีความรู้ ความชานาญ และคุ ณสมบัติ เหมาะสมกั บวั ตถุป ระสงค์ และ
ภาระหน้ าที่ของมหาวิท ยาลัย และเป็ นที่ยอมรับนับถื อของบุ คลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลใน
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
2. กระบวนการสรรหาจะต้ อ งเน้ น เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค คลในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 กาหนดให้อธิการบดีมีอานาจและหน้าที่
ดังนี้
2.1 บริ ห ารกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ประกาศและข้ อ บัง คั บ ของทางราชการและของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
2.2 ควบคุ มดู แลบุ คลากร การเงิ น การพัส ดุ สถานที่ แ ละทรั พย์ สิ นอื่ นของ
มหาวิ ทยาลั ยให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศและข้อ บัง คับ ของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
2.3 จั ดท าแผนพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2.4 รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย
2.5 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
2.6 เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย
2.7 แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้ อานวยการสถาบัน
รองผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่ชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา
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2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบัง คับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
นอกจากนี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ล สงคราม ยั ง ได้ต ราข้อ บั ง คั บ
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับคุณสมบัติของอธิก ารบดีไ ว้อีก 4 ประการดัง นี้ (ข้ อบัง คับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพ.ศ. 2547-2550, 2552 : 1)
1. มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่ยอมรับในความสาคัญและ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพในทุกสาขา
3. มีความสนใจ และเห็นความสาคัญ ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
2.2.2 คณบดี
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 36 (2547 : 15)
กาหนดให้คณะหนึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับ ผิดชอบงาน โดยมีคุณสมบัติตามความในมาตรา
37 ว่ า ด้ว ยคุ ณ วุ ฒิแ ละประสบการณ์ และข้ อบั ง คั บ ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคณบดี (2547 : 35) ข้อ 4 ว่าด้วยคุณสมบัติของคณบดีความว่า ผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดีต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. มีค วามรู้ ค วามสามารถเป็ นผู้ นาทางวิ ชาการหรื อวิ ชาชีพ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการ
ดาเนินงานของคณะ
3. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสาคัญของกิจการในคณะนั้น
4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะและ
การจัดระบบบริหารในคณะ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การจัดระบบบริหารงาน กล่าวถึงบทบาท ภาระหน้าที่
ของคณบดี ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552 : 153)
1. บริห ารกิจ การของคณะให้ เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของคณะให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. จัดทาแผนพัฒนาคณะ ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ
4. รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย มารยาทและจรรยาบรรณคณาจารย์ แ ละวิ ช าชี พ ของ
พนักงาน
5. เป็นผู้แทนคณะในกิจการทั่วไป
6. จัดทาและเสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัย
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7. เสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย์
พิเศษ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ กลุ่มหรือชมรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
9. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศและข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.3 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ธรรมาภิบาล ตามความหมายที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศหรือ TDRI ได้ให้ความหมาย
ไว้คือ ธรรมาภิบาลมาจากคาว่า “ธรรม” (แปลว่า คุณความดี) รวมถึงคาว่า “อภิ” (แปลว่ายิ่ง) และคา
ว่า “บาล” (แปลว่า ปกครองหรือเลี้ยงดู) จึงมีความหมายรวมกันว่า “การบริหารหรือการปกครองที่มี
ความถู ก ต้ อ ง มี ค วามยุ ติ ธ รรม และมี คุ ณ ความดี อ ย่ า งยิ่ ง ” ซึ่ ง ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Good
Governance” โดยหลักธรรมภิบาลนี้ ในไทยเดิมนามาใช้กับบริษัทเอกชนเรียกว่ า “บรรษัทภิบาล”
ต่อมาหน่วยงานในภาครัฐได้นามาปรับ ใช้แ ต่เรีย กชื่อว่ า “ธรรมาภิบาล” หรื อ การบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี และมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และวางแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายไว้ ในมาตรา 6 กล่าวคือ (เพลิน
ตา ตันรังสรรค์, 2556 : ออนไลน์) ...มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้
1. เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
สานักงาน ก.พ.ร. (สานักงานคณะกรรมกการพัฒนาระบบราชการ, 2556 : ออนไลน์) ได้
ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อปรับปรุงหลัก ธรรมภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่ง ประกอบไปด้วย 10 หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ Value
for money) หลัก
ความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่ง เน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการ
ตรวจสอบได้ / มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) หลักการ
กระจายอานาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of
Law) แล้วจากการประชุมครั้งที่ 3 /2554 วันที่ 13 กันยายน 2554 มีข้อสังเกตว่า หลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลักดังกล่าว จาได้ยากจึงควรจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้จาได้และเข้าใจง่าย
ขึ้น โดยได้นาเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันรวมกันไว้เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มเติมเรื่องการ
สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่ง ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรั บผู้ดารงต าแหน่ง ทางการ เมือ ง
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ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้ด้วย จึงทาให้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบไปด้วย 4 หลักการสาคัญ และ 10 หลักการย่อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาค
ราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน
ส าหรั บ ความหมายของหลั ก ธรรมภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ( GG
Framework) ทั้ง 4 หลักการสาคัญและ 10 หลักการย่อย มีดังนี้
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย
1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจาเป็น
1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มี การวางเปูาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย
2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้ องสามารถตอบคาถามและชี้แ จงได้เมื่อ มีข้อสงสัย รวมทั้ง ต้ องการมีก ารจัดวางระบบการ
รายงานความก้า วหน้ าและผลสั มฤทธิ์ต ามเปูา หมายที่กาหนดไว้ ต่อ สาธารณะเพื่อ ประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบและการให้คุ ณ ให้ โ ทษ ตลอดจนมี ก ารจั ดเตรีย มระบบการแก้ไ ขหรื อ บรรเทาปัญ หาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปได้
โดยง่าย
2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่างๆ
2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่ างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอื่นๆ อีกทั้งยัง
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ต้องคานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึง บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมด้วย
3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย
3.1 การมี ส่ ว นร่ ว ม/การพยายามแสวงหาฉั น ทามติ (Participation/Consensus
Oriented) หมายถึ ง ในการปฏิบั ติ ร าชการต้อ งรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน รวมทั้ ง เปิ ด ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญ หา/ประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงานและร่วมตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
3.2 การกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี
การมอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality /Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสานึก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สัง คม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่
I
–
Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
A
–
Activeness ทางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ
M
–
Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
R
–
Responsiveness คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
E
–
Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A
–
Accountability ตรวจสอบได้
D
–
Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
Y
–
Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล ปธานสุวรรณ
มงคล (2558 : 105-108) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐควรเป็น “วาระ
แห่งชาติ” ซึ่งต้องใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้คนได้ระลึกรู้ในหน้าที่ ของตน (Socialization)
การคัดเลือกคนต้องเลือก “คนดี” ก่อน “คนเก่ง” เพราะคนดีสามารถพัฒนาเป็นคนเก่งได้ และต้อง
สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ให้ความมั่นคงในอาชีพ มีบรรยากาศของการทางานที่มีมิตรภาพ ความรัก
และความเคารพนับถือ (Friendship Love and Esteems) และระบบบริหารภาครัฐ ต้องยึดระบบ
คุณธรรม (Merit System) เป็นพื้นฐาน ปูองกันและปราบปรามระบบอุปถัมภ์
สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ 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
กระจายอานาจ
4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย การมีคุณธรรม /จริยธรรม ซึ่งการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ควรยึดหลักการดังกล่าวเช่นกัน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาและลักษณะองค์การที่ประสบความสาเร็จ
2.4.1 ความหมายของภาวะผู้นา
จากการศึกษาของชาน (Chand, 2016 : online) เกี่ยวกับนิยามของภาวะผู้นา
หรือความเป็นผู้นา (Leadership) พบว่ามีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายเช่น กล่าวว่า “ภาวะผู้นาคือ
คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถนาหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในองค์การ” หรือ “ภาวะ
ผู้น าคื อ กระบวนการซึ่ ง ผู้บ ริ ห ารน าและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท างานของบุ ค คลอื่ น ในองค์ก รเพื่ อ บรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการ” และ The American Heritage Dictionary (1985 : 719 อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย ภู่
เจริญ, 2552 : ออนไลน์) ให้ความหมายว่า หมายถึง “ความสามารถในการนา ซึ่งเป็นความสาเร็จอย่าง
ยิ่งสาหรับความสาเร็จของผู้นา” และ พิชาภพ พันธุ์แพ (2554 : 12) ได้ให้ความเห็นหลังจากการเรียบ
เรียงเกี่ยวกับความหมายอันหลากหลายของภาวะผู้นาไว้ว่า ภาวะผู้นาหมายถึง “ศาสตร์และศิลปะใน
การจูงใจคนให้กระทาตามมติร่วมระหว่างผู้นาและผู้ตาม โดยที่ผู้ตามเต็มใจและมีความสุข เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.4.2 ลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผู้นา
รัง สรรค์ ประเสริ ฐ ศรี (2549 : 223) ได้ อ ธิ บ ายถึง ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ น าและ
พฤติกรรมความเป็นผู้นา (Leadership Traits and Behaviors) ไว้ว่า จากการศึกษาของนักวิชาการ
เพื่อค้นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ประสบผลสาเร็จในการเป็นผู้นา พบว่า มีลักษณะดังนี้
1. มีแรงผลักดัน (Drive) คือมีพลังที่จะยืนหยัดในการทางาน
2. มีความเชื่อมั่น (Self-confidence) คือมีความมั่นใจในตัวเอง และเชื่อมั่นในขีด
ความสามารถของทีมงาน
3. มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ (Creativity) มีค วามเป็ นเลิศในการบู รณาการ และ
ตีความสารสนเทศต่างๆ
4. มีความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Ability) มีความฉลาดและเข้าใจในการ
รับรู้ข้อมูลต่างๆ
5. มีความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge) มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมและ
หลักพื้นฐานทางเทคนิค
6. มี แรงจู งใจ (Motivation) สามารถจูง ใจให้ บุค คลอื่น บรรลุ เปู าหมายต่ างๆ
ร่วมกัน
7. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) รู้จักปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ตาม และความจาเป็นของสถานการณ์ต่างๆ
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8. มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Honesty and Integrity) มีความซื่อสัตย์ จริงใจ
เชื่อถือได้ เป็นที่ไว้วางใจ และสามารถวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลได้
นอกจากนี้ ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552 : ออนไลน์) ยังอธิบายว่า ผู้นาที่ดีความมีลักษณะ
ที่ “ครองตน ครองคน ครองงาน” ดังนี้
ครองตน ได้แก่
1. มีความประพฤติดี
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเหตุการณ์
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีความอดทนอดกลั้น
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. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
6. มีความกล้าหาญ
2.4.3 ลักษณะผู้นาที่ดีในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ดาฟท์ (Daft, 2005 : 635 อ้างถึงใน พิชาภพ พันธุ์แพ, 2554 : 157) กล่าวว่า
ลักษณะที่ดีของผู้นาที่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ คือ
1. สามารถแสดงให้บุคลากรเห็นว่าตนเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้นาตาม
ตาแหน่ง
2. กล้าหาญ
3. เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรในองค์การ
4. สามารถถ่ายทอดค่านิยมในการส่งเสริมให้องค์การปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
5. เห็นความผิดพลาดของตนเองเป็นบทเรียนและเรียนรู้ได้
6. สามารถจัดการองค์การได้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คลุมเครือ
7. มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรได้ชัดเจน
8. มีความคิดสร้างสรรค์
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2.4.4 ลักษณะองค์การที่ประสบความสาเร็จ
จอห์น พี. คอทเลอร์ (John P. Kotler) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด (Harvard
University) ได้เสนอแนวคิดว่า องค์การที่จะประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะสาคัญ 7
ประการ ดังนี้ (Kotler, 1996 : 163-173 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549 : 328-331)
1. มีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลา (A persistent sense of urgency) หลักการ
เปลี่ย นแปลงที่ ท าให้เ กิด ความส าเร็จ จะต้ อ งอยู่ บนพื้น ฐานความพึง พอใจของลูก ค้า พนั กงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation Process) อย่างฉับพลันมุ่งการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่ก่อให้เกิดการปูอนกลับอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ง่ายต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2. มีการทางานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูง (Teamwork at the top) บุคคล
เพียงคนเดียวแม้จะมีความเป็นเลิศก็ไม่อาจมีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะต้องสู้กับคู่แข่ง ลูกค้า และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ จาเป็นต้องอาศัยการทางานเป็นทีม
3. มีบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์และสื่อสารวิสัยทัศน์ (People who can create
and communicate vision) ในศตวรรษที่ 21 องค์การจาเป็นต้องมีการสร้างผู้นาที่มีทักษะ (Skills) มี
วิสัยทัศน์ (Vision) มีการสื่อสาร (Communication) มีการมอบอานาจ (Empowerment) เพื่อสามารถ
นาการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้รวดเร็วพอที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังได้องค์การที่
มุ่ง ผลสาเร็จในการพัฒนาและสนับสนุนความเป็นผู้นาของบุคลากรจะต้องมีโครงสร้างตามแนวนอน
(Flat organization) เพื่อให้เกิดการควบคุมที่น้อยลง มีวัฒนธรรมที่เผชิญความเสี่ยงมากขึ้น พนักงาน
ต้องได้ รับ การสนั บสนุน ให้ใ ช้ค วามพยายามเป็ นผู้ นา เพื่ อช่ วยให้อ งค์ การสามารถปรั บตัว ให้ เข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้โอกาสพนักงานได้ก้าวหน้าด้วยวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and
error) จึงต้องใช้การสอนงาน (Coaching) และการกระตุ้น (Encouragement) ให้ใช้ความพยายามเพื่อ
ประสบผลสาเร็จ
4. มีการมอบอานาจให้อย่างกว้างขวาง (Broad based empowerment) มีการ
บริ ห ารงานแนวราบมากขึ้ น มี การมอบอานาจและความรับ ผิ ดชอบจากระดับ สู ง สู่ ร ะดั บ ล่า งให้ แ ก่
พนักงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพอใจที่จะเสี่ยงมากขึ้น
5. มีการบริหารจัดการโดยมอบหน้าที่ให้ เพื่อผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นที่ดีเลิศ
(Delegated management for excellent short-term performance) การมอบอานาจจะทาให้เกิด
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพราะบุคคลที่ไ ด้รับมอบอานาจจะสามารถจัดการกับงานที่เขา
ได้รับมอบได้ ซึ่งในขณะเดียวกันเขาต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ และได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ
ที่พอเพียง เหมาะสมด้วย
6. ตัดการติดต่อ ภายในที่ ไ ม่จาเป็ น (No unnecessary interdependence)
ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เนต ทาให้มีการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่าลง ซึ่ง
การติดต่อภายในระหว่างกันในองค์การจะมีลักษณะ
6.1. มีการประสานงานกับหน่วยย่อยอย่างรวดเร็ว ประหยัด
6.2. เน้นความฉับไว มุ่งความสาคัญของการติดต่อ
6.3. มีโครงสร้างองค์การไม่ซับซ้อน
6.4. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ง่าย
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6.5. ได้รับการส่งเสริมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น
6.6. มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและกาจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. มีวัฒนธรรมขององค์การที่สามารถปรับตั วได้ (An adaptive corporate
culture) การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงจะช่ว ยให้องค์การสามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดย
7.1. ให้คุณค่ากับการปฏิบัติงานที่ดีสาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนขององค์การ
7.2. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและความเป็นผู้นาที่มีความสามารถหรือมี
ภาวะผู้นาอย่างจริงจัง
7.3. สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงทางานเป็นทีม
7.4. ลดขั้นตอนของกฎเกณฑ์การทางาน หรือใช้ระบบราชการน้อยที่สุดเท่าที่
จะทาได้
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น า ซึ่ ง หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี
อิท ธิพ ลต่ อบุ ค คลอื่น ให้ คล้ อ ยตามและลัก ษณะองค์ ก ารที่ป ระสบความส าเร็ จดั ง กล่า ว จะเห็น ได้ ว่ า
องค์การที่ประสบความสาเร็จได้ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้นาที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนอกจากมีลักษณะและพฤติกรรมดังนี้ คือ มีแรงผลักดัน มีความ
เชื่อมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดสามารถในการรับรู้ มีความรู้ทางธุรกิจ มีแรงจูงใจ มีความ
ยืดหยุ่น มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมแล้ว ยังต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้ “ครองตน ครองคน ครองงาน”
“มีลักษณะของผู้นาที่ดีในการเปลี่ยนแปลงองค์การ” รวมไปถึงสามารถนาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ให้ประสบผลสาเร็จได้ ซึ่งประกอบด้วย สามารถทาให้เกิดความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถ
จัดการให้เกิดการทางานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการสื่อสาร มีการกระจาย
อานาจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่ง เสริมความเป็นผู้นาของคนในองค์การและการ
สื่อสารในแนวราบ ลดขั้นตอน กฎเกณฑ์ในการทางาน
3. วิสัยทัศน์ (Vision) และนโยบาย (Policy) ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิสั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบายที่ เ สนอโดยผู้ บ ริห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ที่ ด ารง
ตาแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วยตาแหน่งและรายนามผู้บริหาร ดังนี้
ตาแหน่ง
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
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
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ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ศรีสมบัติ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา
ผู้บ ริห ารดัง กล่า ว มีบ ทบาทหน้า ที่แ ตกต่ างและคล้ ายคลึ ง กั นตามภารกิจ ที่พ ระราชบัญ ญั ติ
กาหนดไว้ ผนวกกั บวิสัย ทัศน์และยุทธศาสตร์ของผู้บริหารที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในที่นี้จึ ง
นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในตาแหน่งต่างๆ
ตามลาดับดังนี้
3.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
1.1 พัฒนากระบวนการสรรหานักศึกษาและบุคลากรที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชดาริ
2.1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการงานวิจัย
2.2 สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและองค์การ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
3.1 ทบทวน ปรั บ ระบบกลไกการบริ ห ารงานที่ เ อื้ อ ต่ อ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3.2 บูรณาการการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
องค์การอย่างยังยืน
4.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนได้สูงสุดมีคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
4.2 พัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง
4.3 บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
4.4 บริหารจัดการองค์ การเพื่อนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่
สอดคล้องตามแนวพระราชดาริ
3.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะครุศาสตร์
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต และพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ตตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นเลิศด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1.1 พัฒ นานั กศึ ก ษาให้ มี คุณ ธรรม จริย ธรรม (ภู มิ ฐาน ภู มิรู้ ภูมิ ธรรม + ภาวะผู้น า)
สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรู้ ภูมิธรรม +
ภาวะผู้นา) และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม
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1.1.2 สนับสนุนให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.2 พั ฒนาคณาจารย์และนักศึกษาด้านทัก ษะการจั ดการเรี ยนรู้สู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาส่งเสริมให้บัณฑิตสายครูมีทักษะการใช้ภาษา 3 ภาษา
1.2.1 จั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ส่ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
1.2.2 ยกระดับความรู้นักศึกษาสายครู ให้มีทักษะภาษา 3 ภาษา
1.2.3 จัดตั้งศูนย์จิตปัญญาศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3.1 จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการบารุงรักษา
1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ พัฒนาทักษะการสอนโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้
1.4 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมีความสอดคล้องกับท้องถิ่น
และความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคม
อาเซียน
1.4.2 ส่งเสริมการผลิตตาราและสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
1.5 เพิ่ม ความเข้ม แข็ ง และขี ดความสามารถของอาจารย์ ใ ห้มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา
1.5.1 จัดอบรมทักษะและเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.5.2 ส่ ง เสริ ม คณาจารย์ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์กั บ อาจารย์ ใ นกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวิจัย โดยมีการบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอนและการ
บริ การวิ ชาการซึ่ งมุ่ งเน้ นการพัฒ นาศัก ยภาพครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาให้ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการที่แท้จริง โดยมีรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลายและการสร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษา
ท้องถิ่น และอาเซียน
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย
2.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และให้มีส่วนร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ของคณะ
2.2.2 พัฒ นาศัก ยภาพนักวิจัย ด้านการเขี ยนบทความวิ จัยเพื่ อตีพิม พ์เผยแพร่ใ น
วารสารวิชาการ
2.2 เร่งรัดการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พิษณุโลกและสุโขทัย)
และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะครุศาสตร์
2.2.1 สนับสนุนการสร้างชุดโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์
2.2.2 สังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์ (ลงสู่ชุมชนและท้องถิ่น)
2.2.3 ส่งเสริมการสร้างคลินิกนักวิจัย

27

2.2.4 เตรียมการจัดทาวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
2.2.5 ยกย่องเชิดชูนักวิจัยดีเด่น
2.2.6 สนับสนุนและให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ และ
สิทธิบัตร
2.3 สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบั ติการการพัฒนาคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ด้านการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการวิจัย และส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้จากการวิจัย
2.3.2 ให้บริการวิชาการที่ตรงตารความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น
2.3.3 เผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2.3.4 สนับสนุนการพัฒนาวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 เร่งรัดการสร้างผลการวิจัย ถ่ายทอดความรู้จากโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริลงสู่ท้องถิ่น (พิษณุโลกและสุโขทัย)
2.4.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมสื บ สานความรู้ จ ากโครงการตาม
พระราชดาริ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
2.4.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
2.5.1 สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งคณะครุ ศ าสตร์ องค์ ก รภาครั ฐ เอกชน
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการวิจัยและถ่ายทอดความรู้
2.5.2 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการทั้ ง บุ ค ลากร
งบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นๆ
2.6 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2.6.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยและการบริหารวิชาการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณาจารย์และนักศึกษา
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 สืบสานประเพณีและวันสาคัญของไทย ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร์
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3.2.3 จัดการแสดงศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามขอบข่ายของวิชาชีพครู ของ
คณะครุศาสตร์
3.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมกับศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
3.3 สร้างคุณภาพงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
3.3.1 ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.1 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในคณะครุศาสตร์
4.1.2 ถ่ ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ลงสู่ระดับบุคคล
4.2 ยกระดับประสิทธิภาพการทางานเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่ง การ
เรียนรู้
4.2.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตและการวิจัย
4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
4.3.1 จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) ทางกายภาพ คณะครุศาสตร์
4.3.2 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์ให้เกิดสุนทรียภาพ
มีมิติที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน พื้นที่ส่วนวังจันทร์ในความรับผิดชอบ
ของคณะ สะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
3.3 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 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 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.1 ทบทวนระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผสมผสานองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูองค์ความรู้ท้องถิ่น
4.2 เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
5.2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. 4 แ ผนป ฏิ บั ติ ร า ชกา รประจ า ปี ง บ ป ระมา ณ พ . ศ. 2560 ขอ งคณบดี ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและ
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องดาเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยจัดการ
เรี ยนรู้ แบบมี ส่ วนร่ว ม(participatory learning ที่ส่ ง เสริม การผลิ ต บัณ ฑิต นั กปฏิบั ติ เน้น การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าและบริการ สามารถขจัดลักษณะที่ไ ม่พึง ประสงค์และ
เสริ ม สร้ า งลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ในการเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย น ตลอดจนพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (learning environment) ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะด้านวิชาการ คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสร้างงานบนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็ง ทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องดาเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งคณะฯ ต้อง
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นกลไกในการ กาหนดทิศทาง ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ จัดการให้มีการพัฒนางาน และมีง านวิจัย
ปฏิบัติการ (action research) เชิง พื้นที่ (area base) ดาเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(participation action research; PAR) ที่ทาให้เกิดการชี้นา ตอบสนองความต้องการและสร้าง
ผลกระทบที่ชัดเจนต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของผู้ใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องดาเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทรงพระราชทานตาม
โครงการพระราชดาริฯ จัดแหล่งเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาทางด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่ง เน้น การให้คาปรึกษา แก้ไ ขปัญ หา เพื่อสนองตอบความ
ต้อ งการของผู้ รั บ บริก าร สร้า งเครื อ ข่า ยระดั บ บุค คล/ครัว เรื อ น ระดั บ ชุ ม ชน และหน่ วยงานเพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาต่อยอดปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและ
อุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต้องดาเนินการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้ องถิ่นกับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรมบนฐานภูมิปัญญาไทย และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างงานและ
เพิ่มคุณค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัด การคณะฯ ตามหลัก ธรรมาภิบ าล มุ่ง พั ฒนาและปรับปรุง การบริหารจั ดการตาม
หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดย
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ และเผยแพร่ อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ( explicit
knowledge) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการบริการ
สารสนเทศทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.5 แผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับประชาคมอาเซียน
1.1 พัฒนาหลักสูตรและการสอน ส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนาและการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
1.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และ
ชุมชนนอกมหาวิทยาลัย
1.4 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานด้ า น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.5 เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1.6 พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามหลักการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
1.7 จัดหาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอสาหรับใช้ในการเรียนการสอนที่สอด
คล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.8 เร่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะการใช้ภาษา 3
ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์) ควบคู่กันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางการศึกษาและกลุ่มประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.1 พัฒนาการผลิต ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องและผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อให้สามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์กับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสามารถนาไปต่อยอดทาให้เกิดการ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้
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2.3 เพิ่มทักษะบุคลากรด้านระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัย โดยสามารถเผยแพร่
และสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ต่ องานวิช าการทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนและ
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเครื่องปั้นดินเผาของประเทศ
ไทย และส่งเสริมสืบสานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาเซรามิกส์ให้มีความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้าน
เครื่องปั้นดินเผาของภาคเหนือตอนล่าง
3.2 สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย
3.3 อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 การส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการโดยการสร้ างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดี
ของคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ไ ด้มาตรฐาน สร้างขวัญกาลังใจและ
สัมพันธภาพที่ดีในองค์การ
5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในการทางานเป็นทีม ยกระดับศักยภาพบุคลากร
และมีการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนการศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
5.3 เร่ ง จั ด หางบประมาณ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์
3.6 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่
ยอมรับและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน
1.1 พัฒนาระบบและวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้ได้
มาตรฐาน
1.2 เพิ่มศักยภาพในการสอนและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
บัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
อย่างยั่งยืน
2.1 ส่ง เสริ มให้ อาจารย์มี คุ ณวุ ฒิ ที่สู ง ขึ้ น และผลิต ผลงานวิ ชาการเพื่อ ก้า วสู่ต าแหน่ ง
วิชาการ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานวิจัย
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2.3 ให้การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมบนพื้ น ฐานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.1 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อธารงเอกลักษณ์ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่
จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากบริบทสภาพแวดล้อมภายนอก
4.2 พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล
3.7 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-integrateed Learning
)ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.3. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 6 ด้าน คือ
หลักสูตรการเรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน สถานประกอบการ และการสนับสนุนทางการเงิน
1.4 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี่คุณธรรม
จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.1 ส่ ง เสริม และสนั บ สนุน การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การวิ จัย การบริ ก าร
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนอื่นๆ เพื่อการวิจัยและการทาผลงานทางวิชาการ
2.3 พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยและการทาผลงานทางวิชากา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3.1 บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเสริมสร้างความสุขภายในคณะ
3.8 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่
ยอมรับและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งในการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
1.1 ปรับปรุงหลั กสูตรให้ไ ด้ต ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุด มศึกษาทั้ง ใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน
1.2 จัดทาระบบงานวิชาการ ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง
มาตรฐานบัณฑิตคุณธรรม คุณภาพ
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1.3 ผลักดันให้การวางแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรม/ปฏิบัติจริง ตาม
แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.4 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมวิชาการ และบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมจิตอาสา
1.5 ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ย นอาจารย์ และนั กศึ กษาในกลุ่ม ประเทศอาเซีย นและ
สามารถ เทียบโอนหน่วยกิตได้
1.6 พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดบริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
1.7 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบ
ที่ดีแก่นักศึกษา
1.8 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ 2 เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในด้านการเรียนการสอน และ
การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิต
2.1 ผลักดันให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ
2.2 สนับสนุนระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อคอยดูแลและให้คาแนะนาการจัดการเรียน
การสอนกับอาจารย์รุ่นใหม่
2.3 ส่งเสริมให้มีการผลิตตารา เอกสารประกอบการสอน สื่อที่มีคุณภาพ และมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัด การ
เรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติที่ดีในการสอน
2.5 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการผลิ ตบัณฑิตกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.6 สร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร / การสอน /
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
ในแนวทางที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริม ให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่ สูง ขึ้น และผลิตผลงานวิชาการเพื่อก้าวสู่
ตาแหน่งวิชาการ
1.1 วางแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและมีตาแหน่ง ทางวิชาการที่
สูงขึ้น
1.2 จัดที่ปรึกษาในการเขียนเอกสารวิชาการ เพื่อให้คาชี้แนะแก่อาจารย์ในการเขียน
เอกสารวิชาการ
1.3 ปรับปรุงการบริหาร และการบริการให้เกิดความคล่องตัว เพื่อเอื้อต่ออาจารย์ใน
การศึกษาต่อ และการเขียนผลงานทางวิชาการ
1.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินรางวัลแก่อาจารย์ที่ส่งผลงานเพื่อเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
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กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานวิจัย
2.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
2.2 สนับสนุนขีดความสามารถของนักวิจัยและส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย และส่งเสริม
การวิจัยเป็นทีม
2.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนการทาวิจัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
2.5 ส่งเสริมและผลักดันการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การตีพิมพ์เผยแพร่และการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.6 ผลักดันให้อาจารย์วางแผนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน
2.7 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเพื่อให้ได้งบอุดหนุนการวิจัยในสายมนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
กลยุทธ์ 3 การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
3.1 สารวจความต้องการของชุมชนและจัดทาแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 ผลักดันการวางแผนโครงการบริการวิชาการให้บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้ สะดวก
รวดเร็ว
3.4 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบริการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อธารงเอกลักษณ์
ไทย
1.1 จัดทาแผนบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 ผลักดันการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1.3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้นั กศึ กษาและบุ คลากรได้ ซึมซั บศิ ลปวัฒนธรรมไทยและเป็นต้ นแบบที่ดีใ ห้กั บสั ง คม
ภายนอก
1.4 จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนาไปสู่ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน และพร้อม
จะสืบสานให้ยั่งยืน
1.5 สร้างเครือข่ายในกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
ที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทสภาพแวดล้อมภายนอก
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอานาจเพื่อความคล่องตัวในการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
1.3 บริหารจัดการองค์กร โดยใช้หลักการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
ความรู้ การบริหารความเสี่ยง ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ
1.4 สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเอื้อต่อการทางานของบุคลากรสร้าง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร และสร้างบรรยากาศการทางาน ที่เป็นมิตร อบอุ่น จริงใจ
และเชื่อมั่นในกันและกัน
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล
2.1 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติแบบหลายมิติ ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และมีธรรมาภิบาล
2.2 กาหนดแนวทางและวิธีการติดตาม ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stake-Holders) ทุกภาคส่วน
3.9 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้
ได้มาตรฐาน
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ( TQF) และ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
1.2 ควบคุ มคุ ณ ภาพหลั ก สูต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิอุ ด มศึ ก ษาแห่ง ชาติ
(TQF)
1.3 พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
1.5 พัฒนาระบบการติดตามการเรียนการสอนให้นักศึก ษาเรียนจบตามเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการทาวิจัยให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
2.1 พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
2.2 พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างงานวิจัยจากปัญหาท้องถิ่น
และงานตามแนวพระราชดาริ
2.3 พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการวิจัยกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 พัฒนางานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 พัฒนาภาพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและท้องถิ่น
4.3 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.4 สร้างบรรยากาศในการทางานภายในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.10 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลต่อ
การแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
1.1 ทบทวนกรอบและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดผล
งานเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
1.1.1 จัดทาข้อมูลความต้องการและสภาพปัญหาของพื้นที่รับผิดชอบ
1.1.2 กาหนดหัวข้อการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับปัญหา
ของชุมชนและแบ่งกลุ่ม ดังนี้
- ตามประเด็นเร่ง ด่วนของประเทศซึ่ง มหาวิทยาลัยมุ่ง เน้นให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่
- ตามประเด็นที่มีความสาคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และ
เป็นศักยภาพความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ดาเนินการ
1.1.3 ทบทวนเกณฑ์ก ารสนับ สนุนงบประมาณการวิจัย และบริการวิชาการตาม
สัดส่วนเหมาะสมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
1.1.4 จัดทาคู่มือการวิจัย และคู่มือการให้บริการวิชาการ
1.1.5 ติดตามความคุ้มค่าในการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
1.1.6 ติดตามผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและ
ให้บริการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการสืบค้นครอบคลุมทุกด้าน
- ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
- ฐานข้อมูลทุนวิจัย ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
- สารสนเทศห้องสมุดงานวิจัย
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1.2.3 กาหนดมาตรการให้นักวิจัยให้ข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์
1.3 กาหนดแนวทางการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ที่
ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
1.3.1 ปรับขั้นตอนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ดังนี้
1. สารวจความต้องการของพื้นที่และกาหนดพื้นที่การให้บริการวิชาการ
2. สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและกับ
ชุมชนในพื้นที่
- วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน
- กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการตามสภาพ
ปัญหา
- ติดตามการนาผลงานใช้ประโยชน์
3. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยกับเหตุการณ์ และความต้องการของสังคม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
ได้อย่างแท้จริง สะดวกและรวดเร็ว
4. จัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงผลงานต้นแบบการเรียนรู้
ในลักษณะหมุนเวียน
5. การจั ดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ ผู้รับบริการจากแหล่ ง
เรียนรู้
1.4 เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและบริก ารวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มแหล่ง
ทุนสนับสนุน
1.4.1 กิจกรรมการจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยและบริการวิชาการระดับคณะ
1.4.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยจั ด การความรู้ ง านวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการระหว่ า งผู้
ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ
1.4.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับชุมชนหรือองค์กรราชการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ และมีการประสานการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง/มีการทา MOU
1.4.4 ร่ ว มสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย กั บ แหล่ ง ทุ น ต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสรั บ ทุ น และเพิ่ ม
ศักยภาพนักวิจัย
1.4.5 จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่งทุนสาคัญ ๆ และติดตามข้อมูลแหล่งทุนภายนอก
และประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว
1.4.6 จัดทาคลังโครงร่างข้อเสนอการวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล
2.1 พัฒนานักวิจัยทุกศาสตร์เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพตาม
ความเชี่ยวชาญ
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2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามความเชี่ยวชาญ (ระบบพี่เลี้ยง)
- นักวิจัยรุ่นใหม่
- นักวิจัยรุ่นกลาง
- นักวิจัยอาวุโส
2.1.2 ผลัก ดัน ให้ มีก ารรวมกลุ่ม นัก วิจั ยภายในและภายนอกที่ หลากหลายสาขา
เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาชุดโครงการในลักษณะบูรณาการร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
2.2 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
2.2.1 ประกาศเกี ย รติ คุ ณ /ให้ เ งิ น รางวั ล และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ นั ก วิ จั ย และ
หน่วยงานวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และนวัตกรรม
2.2.2 ประกาศเกียรติคุณ/ให้เงินรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการที่
ให้การบริการวิชาการและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเปูาหมายอย่างชัดเจน
2.2.3 สนับสนุนให้ทุกคณะนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาใช้ประโยชน์
กับการให้บริการวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พัฒ นาระบบและกลไกเพื่อ สนั บสนุ น ให้ เ กิ ดงานวิจั ย และงานบริ ก าร
วิชาการในเชิงพาณิชย์
3.1 จัดตั้งหน่วยจัดการผลผลิตในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดระบบและกลไกในการ
ผลักดันผลการวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์
3.1.1 วางแนวทางในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยจั ด การผลผลิ ต โดยมี ภ ารกิ จ
ครอบคลุมดังนี้
- วิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าพบแหล่งทุนเพื่อ
เสนองาน
- จัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจัย จาแนกตามการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
- ส่งเสริมให้มีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
เตรียมข้อมูลในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญและทะเบียนผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Database) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน
อาทิศูนย์วิจัยสภาอุตสาหกรรม
- ดาเนินการยกร่างคาขอ การยื่นคาขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และประสานเพื่อ
ขอรับการคุ้มครอง
3.2 สร้างเครือข่า ยความร่วมมือ กับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อผลัก ดันงานวิจัยและบริการ
วิชาการสู่เชิงพาณิชย์
3.2.1 ผลักดันงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ต่อยอดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และเกิดสัญญาแบ่งรายได้จากสัญญาการขายสิทธิ์และโอนสิทธิ์
3.2.2 ส่งเสริมช่องทางเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
เสนอขายผลิตภัณฑ์กับภาคอุตสาหกรรม (Matching)
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3.2.3 กิจกรรมประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอขายผลิต ภัณฑ์และ Idea
จากงานวิจัยและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.2.4 ออกบูธจัดนิทรรศการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
4.1 ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อ เพิ่มประสิทธิ ภาพและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
4.1.1 ทบทวนกรอบโครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- แบ่งส่วนโครงสร้างองค์กรและกาหนดภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามภารกิจหน่วยงาน
- มอบหมายภาระงานตามศักยภาพของบุคลากร
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอื้อให้การบริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัว
4.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
4.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานด้านการบริหารงานบุคคล
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
4.3.1 ทบทวนแผนการดาเนินงานครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อกาหนดนโยบายในเชิงรุก
4.3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพขององค์กรให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
4.3.3 เพิ่ม ทักษะและความเชี่ยวชาญตามสายงานของบุ คลากรควบคู่ ไ ปกั บการ
ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
4.3.4 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
3.11 แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้ อ านวยการส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
1.1 พัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.2 การเพิ่มและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตและ
ห้องสมุดสีเขีย
1.3 การจัดการหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการในรูปแบบ
Full Text
1.4 การส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ
2.1 บริการสารสนเทศทันสมัยหลากหลายรูปแบบเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
2.2 สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการ
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 จัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.4 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริก ารวิชาการด้านวิช าชีพแก่ชุม ชน และสัง คม เพื่ อสนับสนุ น
ภารกิจด้านการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4.1 จัดให้มีบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชน
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศต่างๆในชุมชน
4.3 ดาเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดน ชายแดนที่ 31 ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน การบริหาร
5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
5.3 การบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล
5.4 การพัฒนาห้องสมุดไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3.12 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แหล่งเรียนรู้สู่การเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่าง
1.1 อนุรักษ์และจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1.2 .ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
1.3 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน
1.4 สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.5 สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 บริหารจัดการและดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.13 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาความสามารถในการควบคุมภายในและปรับปรุง ระบบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานอธิการบดี
1.2 พัฒนาการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในสานักงานฯ
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1.3 ส่ง เสริ ม ให้ ทุก หน่ วยงานในสานัก งานฯมีก ารพัฒ นาส านั กงานสู่ส านั กงานสีเ ขีย ว
(Green Office)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนาให้มีการจัดทาภาระงานและมีการประเมินค่างานในหน้าที่รายตาแหน่งของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.2 สร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร
2.3 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษา ต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.5 ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพั ฒนากระบวนการปฏิบัติง านและการ
บริการที่มีคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.3 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
4. การบริหารงบประมาณ
4.1 ความหมายของงบประมาณ
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2544 : 17) ได้นิยามคาว่า งบประมาณ หมายถึง การวางแผน
การบริ หารของรัฐ บาลโดยแสดงถึ ง กิจ กรรมโครงการที่ จะจัด ท าและหน่ วยงานที่รั บ ผิด ชอบ มีก าร
ประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยและที่ ม าของรายได้ เ พื่ อ การใช้ จ่ า ยนั้ น ๆ ตามระยะเวลาที่ แ น่ น อนที่ เ รี ย กว่ า
ปีงบประมาณ และเป็นแผนบริหารที่ฝุายบริหารจัดทาขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา
Sherwood (1964 อ้ างถึ ง ใน นงลั กษณ์ สุ ทธิ วัฒ นพั น ธ์ , 2544 : 16) ให้ ทัศ นะว่ า
งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการการดาเนินงานทั้งหมดใน
ระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายตลอดจน
ทรัพยากรที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามแผนนี้ซึ่งประกอบด้วยการ
กระทา 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ
เบญจมาศ ขจรคา และประจวบ เพิ่มสุวรรณ (อ้ างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ , 2550 :
21) ได้ให้ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง แผนการเงินซึ่ง แสดงวัตถุประสงค์และจานวนของ
รายจ่ายและแหล่งที่มา และจานวนของรายรับในระยะเวลาหนึ่ง
ชาญชัย มุสิกนิศากร (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2550 : 21) อธิบายว่างบประมาณ
เป็นเอกสารประมาณการรายได้-รายจ่ายที่มีระยะเวลากาหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนโดยปกติ 1
ปี
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสนีธรรม (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ , 2550 : 21) ได้นิยามคา
ว่า งบประมาณว่า หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาล แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
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สรุปงบประมาณ คือ การวางแผนการบริหารของรัฐบาล ซึ่ง แสดงออกในรูปของตัวเงิน
โดยแสดงถึงกิจกรรมโครงการที่จะจัดทาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการประมาณค่าใช้จ่าย และที่มา
ของรายได้เพื่อการใช้จ่ายนั้นๆ ตามระยะเวลาที่แน่นอนที่เรียกว่า ปีงบประมาณ และเป็นแผนบริหารที่
ฝุายบริหารจัดทาขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา
4.2 การบริหารงบประมาณ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบงานคลั ง (ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ออนไลน์: 17) กล่ าวถึ ง การบริห ารงบประมาณ คือ การใช้จ่า ย
งบประมาณให้เป็ นไปตามที่ฝุ ายนิติ บัญ ญัติ หรือรั ฐสภาอนุมั ติ โดยส่วนราชการรัฐ วิสาหกิจจะจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเสนอสานักงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบและ
สานักงบประมาณจะจัดสรรเงินงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS รวมทั้งวางฎีกาขอเบิกจ่ายเงินจาก
กรมบัญชีกลาง เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39-40) กล่าวถึง การบริหารงบประมาณว่า การบริหาร
งบประมาณของสถานศึ ก ษามุ่ ง เน้ น ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การมี ค วามคล่ อ งตั ว โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ได้กาหนดขอบข่ายภารกิจ ของการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้
1. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
4.3 ประเภทของงบประมาณ
สานักกฎหมายและระเบียบ สานักงบประมาณ (สานักกฎหมายและระเบียบ: ออนไลน์:111) เรื่องหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จาแนกงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย คือ
4.3.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ได้แก่ รายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะเงินเดื อน ค่ าจ้างประจ า ค่า จ้างชั่วคราว และค่า ตอบแทนพนั กงาน
ราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
4.3.2 งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ ายที่ จ่ า ยในลั ก ษณะค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ และค่า สาธารณู ป โภค รวมถึ ง รายจ่ า ยที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
4.3.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
4.3.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่ว ยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ หรือ หน่วยงานของรั ฐซึ่ง มิ ใช่ราชการ
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ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
4.3.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ ค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เป็นต้น ระยะเวลา
การดาเนินการใช้งบประมาณในรอบ 1 ปี งบประมาณแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน
ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ใช้ตามปีการศึกษา
5. แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
การประเมิ น เป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารติ ด ตามผลและพั ฒ นางานในองค์ ก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งเป็นหน่วยงานที่อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 49 กาหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิ ทยาลัย
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 : 17) โดยคณะกรรมการทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547 – 2550 : 87) สาหรับแนวคิดการประเมินที่นาเสนอในตอนนี้ มี 4
หัวข้อ ประกอบด้วย 1) ความหมายของการประเมิน 2) ความเป็นมาของการประเมิน 3) กระบวนการ
ประเมิน และ 4) ประเภทของการประเมิน ทั้งการประเมินเชิง ปริมาณ และ การประเมินเชิงคุณภาพ
และ 5) มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ดังนี้
5.1 ความหมายของการประเมิน
ค าว่ า การประเมิ น หรื อ การประเมิ น ผล ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า Evaluation ซึ่ ง
นักวิชาการด้านการประเมินให้คาจากัดความหรือความหมายไว้ดังต่อไปนี้
Suchman (1967 อ้างถึงใน Stufflebeam & Shinkfieeld, 1990 : 93) ให้ความหมาย
ของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัย
ทางสัง คมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการ
ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบความสาเร็จ
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่
Stufflebeam (อ้างถึงใน Stufflebeam & Shinkfield, 1990 : 159) กล่าวถึงการ
ประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเปูาหมาย การวางแผน การ
ดาเนินการ และผลกระทบ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ
Alkin (อ้างถึงใน Worthen & Sander, 1987 : 150) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ
กาหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเขียน
รายงานสรุปเพื่อให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการปฏิบัติ
Stufflebeam & Shinkfieeld (1990 : 3)ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการ
กาหนดคุณค่าหรือข้อดีของบางสิ่งบางอย่างอย่างเป็นระบบ
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Worthen & Sander (1987 : 19) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นการ
พิจารณาคุณค่าของสิ่งๆ หนึ่ง ประกอบด้วยการจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต
กระบวนการ หรื อการบรรลุ วัตถุ ประสงค์ หรื อการพิ จารณาศั กยภาพของทางเลือ กต่า งที่ใ ช้ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น์ (2544 : 21) อธิ บ ายความหมายของการประเมิ น หมายถึ ง
กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอานาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือก
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 20) ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินคือการ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน
สรุปการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่มีระบบซึ่ ง ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมู ล
สารสนเทศเพื่ออธิบาย ให้ความหมาย และตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินว่ามีความสอดคล้องกับเกณฑ์
(criteria) และมาตรฐาน (standard) ที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
5.2 ความเป็นมาของการประเมิน
Guba and Lincoln (1998) ได้แบ่ง พัฒนาการของการประเมินเป็น 4 ยุค โดยนัก
ประเมินมีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละยุค ได้แก่ ยุคแรก เป็นยุคการวัด เน้นความสาคัญของการวัด
และการประเมินควบคู่กัน โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะต่างๆ
และนาผลการวัดไปตัดสินผล นักประเมินมีบทบาทในฐานะผู้พัฒนาเครื่องมื อการวัดและประเมิน ยุคที่
สอง เริ่มต้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นยุคการประเมินที่อิง วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายถึงจุดแข็ง
จุดอ่อ นของโครงการ บทบาทนั กประเมิ นเป็ นผู้บ รรยายลัก ษณะของโครงการ ยุ คที่ส าม อยู่ใ นช่ว ง
ทศวรรษที่ 1960-1980 เป็น ยุคการประเมิ นเพื่ อการตั ดสิ น คุณ ค่า มีก ารพัฒนาโมเดลการประเมิ น
หลากหลาย เน้นการกาหนดมาตรฐานเพื่อตัดสินคุณค่า นักประเมินมีบทบาทเพิ่มในฐานะผู้ตัดสินคุณค่า
ของโครงการ และยุค ที่สี่ เป็น ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็ นยุ คที่นั กประเมิ นให้ความสาคัญ กับ การ
ประเมิน โดยมีโครงสร้าง
ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการรอบด้ า น ค านึ ง ประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(stakeholders) และมีการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินเพื่อพัฒนางาน บทบาทของนักประเมินอยู่ใน
ฐานะผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมเรียนรู้ และผู้นาการเปลี่ยนแปลง
5.3 กระบวนการประเมิน
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2546) ได้สรุปขั้นตอนการดาเนินงานในการประเมิน ว่ามี
ขั้นตอนดาเนิน งานที่ สาคัญ 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้นการวางแผนการประเมิน ขั้นการสร้างเครื่องมือ ขั้ น
ดาเนินการประเมิน ขั้นตีความและใช้ผลการประเมิน และขั้นปรับปรุงการประเมินเพื่อนาไปใช้ครั้งต่อไป
และการประเมินในยุคหลัง ได้เพิ่ มขั้นตอนให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในการดาเนินการเป็น 8 ขั้นตอน
ดังนี้
5.3.1 การระบุเหตุผลของการประเมิน นักประเมินต้องสามารถบอกเหตุผลการประเมิน
โครงการได้ โดยทั่วไปผู้รับผิดชอบโครงการทาการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า เรียนรู้ผลการดาเนินงาน
และนาไปใช้ปรับปรุงโครงการ
5.3.2 การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือ
ผู้รับ ผิด ชอบหรื อผู้มี ส่ว นร่ว มในการด าเนิ นโครงการ และผู้ที่ไ ด้รั บผลประโยชน์ หรือ ผลกระทบจาก
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โครงการ อาจรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจ ต้องการทราบผลการดาเนินโครงการด้วย นักประเมินต้องรู้จักและ
รวบรวมข้อมูลจากบุคคลเหล่านั้น ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์มากสาหรับ
การประเมิน
5.3.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ และคาถามการประเมิน ซึ่งนิยมทาเป็นสองขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาโครงการ และการสารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ โดย
อาจสารวจทั้งวัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการประเมินความสาเร็จของโครงการ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจมาจัดเตรียมเป็นรายการวัตถุประสงค์ และคาถามการประเมิน ขั้นตอนที่สองเป็นการประชุม
เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลสาคัญ เพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์และคาถาม
การประเมิ น แล้วตัด สินใจเลือ ก เฉพาะวัตถุป ระสงค์และคาถามการประเมิ นที่สาคัญ และมีจ านวน
เหมาะสมที่จะทาการประเมิน
5.3.4 การวิเคราะห์หรือบรรยายสภาพโครงการ เป็นการศึกษารายละเอียด รวมทั้งทฤษฎี
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ
ได้ แก่ เปาหมายของโครงการ หลั กการ/ทฤษฎี พื้น ฐานการด าเนิ นงานของโครงการ กระบวนการ
ดาเนิ นงาน (ยุ ท ธศาสตร์ เทคนิ ค วิธี การด าเนิ น งานและกิ จ กรรม รวมทั้ ง ผู้ รั บ ผิด ชอบด าเ นิน งาน)
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ และการประเมินโครงการ
5.3.5 การออกแบบการประเมิน นักประเมินต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพื่อกาหนดตัวบ่งชี้
สาคัญของความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และแนวทางการประเมินแบบต่างๆ เพื่อตัดสินใจเลือกใช้
และ ออกแบบการประเมิน โดยพิจารณาว่าจะให้ความสาคัญกับความตรงภายในหรือความตรงภายนอก
ของการประเมินมากน้อยเพียงใด หากเน้นความสาคัญของความตรงภายใน เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของ
โครงการ ต้องออกแบบการประเมินอิงการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุม หากเน้นความสาคัญของความตรง
ภายนอกเพื่ออ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากร ต้องพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร สาระ
ในการออกแบบการประเมิ นต้ องครอบคลุ มหั วข้อ แนวทางการประเมิน ตัว บ่ง ชี้ หรื อตัว แปรในการ
ประเมิน ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่า ง เครื่อ งมือ และวิธี การรวบรวมข้อ มูล เกณฑ์ก ารประเมิน การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดกรอบเวลาในการดาเนินงาน
5.3.6 การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมเครื่องมือ เครื่องมือที่สาคัญในยุคแรกของการ
ประเมิน คือ แบบทดสอบ (test) แบบวัดหรือมาตร (scales) ซึ่งเน้นความสาคัญของความเป็นปรนัย
และมาตรฐาน แต่เ ครื่ องมือประเมิ นในปัจ จุบั นให้ค วามสาคัญ กับ การรวบร วมสารสนเทศตามแนว
โครงสร้างนิย ม มีการรวบรวมสารสนเทศจากผู้ มีส่ วนได้เ สีย จากทุก กลุ่ ม โดยใช้วิ ธีก ารหลากหลาย
เครื่องมือประเมินที่สาคัญ คือ ตัวนักประเมินเอง และวิธีการรวบรวมสารสนเทศ คือ วิธีที่นักประเมินใช้
ประสาทสัมผัสทุกส่วน รับรู้สภาพความจริง เหตุการณ์ และความรู้ สึกนึกคิดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อหาความหมายที่แท้ จริง วิธีการที่ใช้ เป็นหลัก ได้แก่ การสั ง เกต (observation) การสัม ภาษณ์
(interview) การศึกษาเอกสาร (documentary study) เครื่องมือสาหรับรวบรวมข้อมูลนั้นอาจใช้
เครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ไ ด้ แต่ต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับคาถามและ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน และเหมาะสมที่จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างภายในเงื่อนไขเวลาและงบประมาณ
ที่กาหนด
5.3.7 การกาหนดเกณฑ์การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับเกณฑ์การประเมิน
(evaluation criteria) หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบว่า
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สิ่งที่ประเมินมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ เกณฑ์การประเมินมีหลายแบบ เช่น เกณฑ์แบบอิงกลุ่มหรือ
เกณฑ์ แบบสั มพั ทธ์ เกณฑ์แ บบอิง มาตรฐานหรือ เกณฑ์แ บบสมบูร ณ์ และเกณฑ์แ บบอิง ตน ในการ
ประเมินอาจใช้เกณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้แต่ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อตัดสินคุณค่า
ของผลการดาเนินโครงการ และการอธิบายสาเหตุปัจจัยและเงื่อนไขของความสาเร็จและความล้มเหลว
5.3.8 การรายงานผลและการใช้ประโยชน์ การรายงานผลการประเมินโดยทั่ว ๆ ไป นัก
ประเมินนิยมทารายงานอย่างน้อย 3 ฉบับ ได้แก่ รายงานการประเมินฉบับผู้บริหารเป็นรายงานฉบับย่อ
ที่มีการย่อ (digest) ผลการประเมินเพื่อผลประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย รายงานการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ที่มีรายละเอียดทางเทคนิ ค รวมทั้ง ผลการวิเคราะห์โดยละเอียด สาหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
นาไปใช้ประโยชน์ และรายงานสรุปการประเมินสาหรับผู้ใช้ประโยชน์ ที่มีการสรุปประเด็นการประเมิน
และประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงการ
5.4 ประเภทของการประเมิน
การจัด จาแนกประเภทการประเมิ น จาแนกได้ เป็นสองกลุ่ม ใหญ่ คื อ การประเมินเชิ ง
ปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแนวทางการประเมินแตกต่างกันอีก
หลายแบบ นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้สรุปแนวทางการประเมินที่ใช้กันมากในปัจจุบัน (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) เป็นการแสวงหาคาตอบสาหรับคาถามการประเมิน โดยใช้กระบวนการมีระบบ ที่อิง
ปรัชญาปฏิฐานนิยม (positivism) ให้ความสาคัญ กับการวัดและการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการที่เป็น
ปรนัย โดยใช้เ ครื่ องมื อที่มีมาตรฐาน มีการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการประเมิน รูปแบบการประเมินที่สาคัญมี
ดังนี้
ก. การประเมินอิงวัตถุประสงค์ (objective-based evaluation)
Tyler เสนอหลักการสาหรับการประเมินหลักสูตร เมื่อคริสต์ทศวรรษที่ 1940
ว่ า ควรเป็ น การประเมิ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมกั บ จุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรม ( behavioral
objective) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวทางและรูปแบบของการประเมินในระยะหลังเป็นอันมาก มี
การก่อตั้งโครงการชื่อ The National Assessment of Education Progress เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของเด็กอเมริกันโดยใช้ข้อสอบสมรรถฐาน (competency test) เพื่อนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
กับเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษา แม้ในระยะหลัง Tyler จะได้พัฒนารูปแบบการประเมินรูปแบบอื่น
เช่น การประเมินผลลัพธ์ (evaluation of outcome) การประเมินแผนการเรียน (evaluation of
learning plan) แต่ก็ยังให้ความสาคัญกับการประเมินอิงวัตถุประสงค์
ข. การประเมินความแตกต่าง (discrepancy evaluation)
Provus เสนอหลั กการการประเมิน ความแตกต่า ง โดยมี หลัก เช่ นเดีย วกั บ
หลักการของ Tyler มีการดาเนินงานแยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การประเมินการออกแบบโครงการ การ
ประเมินเตรียมความพร้อม การประเมินการดาเนินการ และการประเมินผลผลิต ทุกขั้นตอนของการ
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ประเมินเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยเริ่ม
ประเมินจากขั้นตอนแรก ถ้าผลการประเมินได้ตามมาตรฐานจึงจะผ่านไปขั้นตอนต่อไป กรณีที่ไม่ได้ผล
ตามมาตรฐาน ต้องนาผลการประเมินเป็นข้อมูลปูอนกลับไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานทุกขั้นตอน
ค. การประเมินความต้องการจาเป็น (needs assessment)
Alkin ได้นาแนวคิดเรื่องการประเมินความแตกต่างมาใช้ในการประเมินความ
ต้องการจาเป็น โดยนิยามว่า ความต้องการจาเป็น (needs) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาวะหรือ
พฤติกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสภาวะหรือพฤติกรรมที่ควรจะเป็นตามเปูาหมายนักประเมิน สามารถ
นาการประเมินความต้องการจาเป็นไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน โดยอาจใช้กาหนดสมมติฐานและใช้
เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าโครงการ/องค์การได้
ง. การวิเคราะห์ป ระสิทธิผล-ต้นทุน (cost-effectiveness) และการวิเคราะห์
ผลประโยชน์-ต้นทุน (cost-benefit analysis) การวิเคราะห์ประสิทธิผล-ต้นทุน และและการวิเคราะห์
ผลประโยชน์-ต้นทุน เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุน (cost analysis) ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
Tyler มีขั้นตอนการประเมินแยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การประเมินปฏิกิริยาหรือการกระทาตอบโต้
(reaction evaluation) การประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation) การประเมินพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง (changed behavior evaluation) การประเมินผลที่ได้รับ (result evaluation) ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ผลการประเมินใช้จุดมุ่งหมายเป็นหลักในการเปรียบเทียบ เพื่อนาผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงโครงการฝึกอบรม
ฉ. การประเมินเป็นอิสระจากเปูาหมาย (goal-free evaluation)
Scriven ได้พัฒนารูปแบบการประเมินแบบใหม่ที่สนใจทุกองค์ประกอบของ
โครงการ เรียกว่า การประเมินเป็นอิสระจากเปูาหมาย (goal-free evaluation) นักประเมินต้องสนใจ
ทั้ง เปู า หมายของโครงการ การด าเนิ น งาน ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ผลกระทบ และอิ ท ธิ พ ลจากโครงการทุ ก
องค์ประกอบ การกาหนดประเด็นการประเมินจึงอาจมีขอบเขตกว้างเกินกว่าเปูาหมายของโครงการ ผล
การประเมินจึงได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับผลกระทบและผลพลอยได้จากโครงการด้วยขั้นตอนการประเมิน เริ่ม
จากการศึกษาวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การกาหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน การ
ออกแบบให้มีกลุ่มควบคุมสาหรับการเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาอิทธิพลของโครงการ การสร้างเครื่องมือ
และรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ในโครงการที่ ไ ด้ รั บ การแทรกแซง
(intervention) กับกลุ่มควบคุมและการจัดทารายงาน
ช. รูปแบบการประเมินเน้นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation)
Stufflebeam ได้เสนอรูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model =
context, input, process and product model) สาหรับใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจบริหาร
จัดการโครงการ การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้านตามทฤษฎีระบบ (system theory) คือ การประเมิน
บริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต การประเมินแต่ละด้าน
แยกเป็น 3 กิจกรรม คือ การกาหนดขอบข่ายที่ต้องการ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และการสังเคราะห์ผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ กิจกรรมแรกและกิจกรรมสุดท้ายนัก
ประเมินต้องทางานรวมพลังร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะการประเมินตามรูปแบบ CIPP มีส่วนคล้าย
กั บ การประเมิ น อิ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น การประเมิ น ความก้ า วหน้ า
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(formative evaluation) และการประเมินผลสรุป (summative evaluation) จุดเด่นของการประเมิน
ตามรูปแบบ CIPP คือ การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มีความสมบูรณ์ในตัว
การประเมินเน้นการตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่ง คือ แนวคิดในการประเมินของ
Alkin การประเมินแบบนี้เน้นการตั้งศูนย์การประเมินที่ประกอบด้วยการประเมิน 5 ประเภท ได้แก่ การ
ประเมินระบบ (system) การประเมินการวางแผนโครงการ (program planning) การประเมิน
การดาเนินการตามแผน (implementation) การประเมินเพื่อการปรับปรุง
โครงการ (program improvement)
5.4.2 การประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ การประเมิ น เชิ ง ธรรมชาติ (qualitative or
naturalistic evaluation) เป็นการแสวงหาคาตอบสาหรับคาถามการประเมินโดยกระบวนการมีระบบ
ที่อิง ปรัชญาปรากฏการณ์นิย ม (phenomenologism) และโครงสร้า ง (constructivism) โดยให้
ความสาคัญกับความหมายของปรากฏการณ์ในภาพรวม และการรวบรวมสารสนเทศจากภาคสนามด้วย
วิธีการตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้ แต่เน้นการ
วิเคราะห์ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์เนื้อหาโดยไม่ใช้
สถิติวิเคราะห์ จุดเน้นของการประเมินเชิงคุณภาพอยู่ที่คุณค่าและมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
โดยไม่เน้นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เหมือนการประเมินเชิงปริมาณ รูปแบบการประเมินที่สาคัญมีดังนี้
ก. การประเมินแบบตอบสนอง (responsive evaluation)
Stake เป็นนักประเมินคนแรก ที่ริเริ่มใช้การประเมินแบบตอบสนอง ที่สนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน หลักการในการประเมินมีขอบข่ายกว้างขวางกว่าการ
ประเมินอิงวัตถุประสงค์ เพราะครอบคลุมเรื่องที่สนใจ (concern) และประเด็น (issue) สาคัญทั้งหมดที่
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการ กระบวนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นขั้นการเริ่มต้นและการจัด
ระเบี ย บการประเมิ น ประกอบด้ ว ยการระบุ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย การเจรจาต่ อ รองการท าสั ญ ญาระบุ
รายละเอียดของการประเมินและรับประกันการประเมิน ขั้นตอนที่สองเป็นการระบุเรื่องที่สนใจและ
ประเด็นสาคัญ ขั้นตอนที่สาม เป็นการรวบรวมสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินโดยใช้วิธีการ
หลากหลายจากหลายแหล่ง และการวิ เคราะห์ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการรายงานผลการประเมินและใช้
ประโยชน์ผลการประเมิน จะเห็นว่าขั้นตอนการประเมินมิได้เริ่มต้นด้วยการออกแบบการประเมิน เพราะ
นักประเมินอาจปรับเปลี่ยนแบบการประเมินได้ตลอดเวลา
ข. การประเมินยุคที่สี่ (fourth generation evaluation)
Guba and Lincoln พัฒนาหลักการของ Stake ให้เป็นการประเมินในยุค
ที่สี่ โดยใช้กลุ่มการตีความ (hermeneutic circle) ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการดาเนินงาน
มี 12 ขั้นตอน ซึ่งอาจทาแต่ละขั้นตอนซ้ากลับไปกลับมาได้ แต่ละขั้นตอนต้องมีการตีความสารสนเทศที่
ได้ทั้งในส่วนย่อยละในภาพรวมเพื่อหาความหมาย (meaning) ขั้นตอนทั้งหมด ได้แก่ ขั้นทาสัญญาการ
ประกั น จั ด ระเบี ย บการประเมิ น ระบุ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ โครงการ พั ฒ นากลุ่ ม การตี ค วามเพื่ อ หา
ความหมาย ขยายขอบเขตกลุ่มการตีความ จัดเรียงลาดับเรื่องที่สนใจและประเด็นที่ได้รับการตีความและ
เห็นพ้องต้องกัน จัดลาดับความสาเร็จของประเด็นที่ยังไม่ได้ผลสรุป การรวบรวมสารสนเทศ เตรียมวาระ
การถกแถลงและการเจรจาต่อรอง ดาเนินการเจรจาต่อรอง การจัดทารายงานประเมิน และดาเนินการ
ซ้าตามวงจรการดาเนินงาน
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ค. รูปแบบการประเมินกึ่งกฎหมาย (quasi-legal model of evaluation)
รู ป แบบการประเมิ น กึ่ ง กฎหมายที่ ส าคั ญ มี 2 แบบ คื อ การประเมิ น
คู่ปรปักษ์ (adversary evaluation) และการประเมินแบบตุลาการ (judicial evaluation) หลักการ
ของการประเมินคู่ปรปักษ์คือการใช้สารสรเทศจากทุกแหล่ ง โดยเฉพาะจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีความ
คิดเห็ นทางบวกและลบทั้ง สองฝุ าย ขั้ นตอนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ขั้น ตอนแรก เป็น การส ารวจ
ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนที่สองเป็นการจัดลาดับความสาคัญ และคัดเลือกเฉพาะประเด็นสาคัญ
ขั้นตอนที่สาม เป็นการรวบรวมสารสนเทศจากทีมประเมินสองฝุายที่มีความเห็นตรงกันข้าม ขั้นตอนที่สี่
เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้ง สอง่าย หลักการของการประเมินแบบตุลาการ คือการ
ประเมินประยุกต์ใช้กระบวนการทางศาล การดาเนินงานมีการประชุมรับฟังข้อมูลทั้งสองด้าน เหมือนกับ
การรับฟังข้อมูลจากโจทย์และจาเลยในศาล มีการซักค้าน และโต้แย้งได้ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผล
และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะนักประเมิน
ง. การประเมินความเชี่ยวชาญ (expertise based evaluation)
Eisner ซึ่งเป็นนักศิลปศึกษา ได้พัฒนาวิธีการประเมินอิงความเชี่ยวชาญ
ของผู้ท รงคุณวุ ฒิ กระบวนการประเมิ นมี 2 ขั้ นตอน ขั้น ตอนแรก เป็ นการตั ดสิ นของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
(connoisseurship) โดยผู้มีส่วนได้เสียเป็นครั้ง แรกทรงคุณวุฒิที่คัดสรรแล้วร่วมกันพิจารณาข้อมูล
สารสนเทศตามประเด็นการประเมินที่กาหนดไว้ แล้วอธิบายความหมายให้กระจ่าง ให้แนวคิดและให้
คุณค่าแก่โครงการ ขั้นตอนที่สอง เป็นการวิ พากษ์ (criticism) โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดในเชิงวิพากษ์
วิจารณ์ ถึงจุดเด่นและจุดด้อย ผล และ ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางพัฒนาโครงการ
จ. การประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder-based evaluation)
Cousins and Earl และ Brandon รายงานว่า National Institution of
Education (NIE) ริเริ่มและสนับสนุนการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสียเป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่
1970 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผลการประเมินมิได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ หลักการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสียเป็น
การรวมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินตั้งแต่ ขั้นวางแผน ขั้นกาหนดคาถามการ
ประเมิน ขั้นการออกแบบการประเมิน และขั้นการใช้ผลการประเมิน ส่วนในขั้นตอนที่ต้องใช้เทคนิคการ
ประเมินยังเป็นหน้าที่ของนักประเมินฝุายเดียว ผลจากความพยายามดัง กล่าวทาให้มีการใช้ผลการ
ประเมินให้เป็นประโยชน์มากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุ งหลักการของการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อไปอีก
ผลการพั ฒ นาในช่ ว งเวลาต่ อ มา คื อ การประเมิ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(participatory evaluation) ซึ่งมีลักษณะต่างจากการประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย 3 ประการ ประการ
แรก การประเมิน อิงผู้มี ส่วนได้เสีย มีผู้เข้ าร่วมโครงการจ านวนมากกว่าการประเมินแบบมีส่ วนร่ว ม
ประการที่สอง ระดั บ การมี ส่ว นร่ว มในการประเมิ นอิ ง ผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย เน้ น การให้ค าปรึ ก ษา และให้
สารสนเทศเฉพาะในขั้นตอนที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการประเมินเท่านั้น แต่การประเมินแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้มี
ส่วนได้เสียที่เข้ามามีส่วนร่วมต้องร่วมกิจกรรมการประเมินทุกขั้นตอน ประการที่สาม ในการประเมินอิง
ผู้มีส่วนได้เสีย นักประเมินมีบทบาทเป็นนักประเมินแบบมี่วนร่วม คือการที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมการ
ประเมินเกิดการเรียนรู้เทคนิคการประเมินจากการปฏิบัติจริง ผลการประเมินตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น และมีการาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
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การประเมินเป็นกระบวนการสาคัญในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้สารสนเทศเกี่ยวกับ โครงการ/สถาบัน/การปฏิบัติง าน ว่าในการ
ดาเนินงานได้ผลตามเปูาหมายมากน้อยเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร มีคุณค่า
อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการดาเนินการต่อไป
5.5 เกณฑ์การประเมิน
สุวิมล ติรกานันท์ (2544 : 59-67) อธิบายว่า การกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดระดับของ
ตัวชี้วัดเหล่านี้นั้น เพราะการประเมินจะต้องมีการจัดลาดับที่พึงประสงค์ หรือตัดสินคุณค่า เกณฑ์ที่นิยม
ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ คือ
1. เกณฑ์สัมบูรณ์หรือมาตรฐาน (Absolute Criteria) เป็นการกาหนดระดับที่ควรจะมี
ควรจะเป็นหรือควรจะได้จากโครงการ การกาหนดอาจทาโดยผู้จัดทาโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่ปะเมิน เช่น การกาหนดผลสัมฤทธิ์ในการอบรม 80% ระดับที่กาหนดขึ้นต้ องเป็น ที่
ยอมรับโดยทั่วกัน มาตรฐานนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเวลาที่ทาการประเมิน เช่น
ระดับ cholesterol ที่เดิมกาหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 250 หน่วย
2. เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criteria) ในบางกรณีผู้ประเมินไม่สามารถกาหนด
เกณฑ์สัมบูรณ์ไ ด้ จาเป็นต้องเทียบเคียงจากโครงการที่มี ลักษณะใกล้เคี ยงกันและเป็ น
โครงการที่จัดว่าประสบความสาเร็จ และที่สาคัญ จะต้องเป็นโครงการที่เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะนามาเปรียบเทียบ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 95-98) เสนอมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไว้ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์ หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานที่ถือว่าเป็นความสาเร็จของการดาเนินงานหรือผล
การด าเนิน งาน เกณฑ์จึ ง เป็ นตั วตั ด สิน คุณ ภาพของการปฏิ บัติ ห รือ ผลที่ไ ด้ รับ เกณฑ์อ าจได้ม าจาก
มาตรฐานทางวิชาชีพ มาตรฐานการกระทา หรือระดับความคาดหวังที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เช่น มาตรฐานที่กาหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริหาร ค่านิยมของสังคม
เป็นต้น
2. ตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของโครงการ การวัดผลสาเร็จรวมสรุปของโครงการตั้งอยู่บนหลักการ
ที่ว่าโครงการเป็นกิจกรรมที่มีระบบแบบแผน ซึ่งมุ่งที่จะบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้โดยมีเปูาหมายใน
การนาผลการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารโครงการ และสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่ง
สัมพันธ์กับระบบโครงการที่ประสบความสาเร็จจึง ต้องมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันระหว่างบริบท
ปัจจัยเบื้องต้น การดาเนินงาน และผลที่ได้รับ ความเหมาะสมของผลที่ได้รับย่อมอยู่บนพื้นฐานความ
เหมาะสมของบริบท ปัจจั ยเบื้องต้น และการดาเนินงาน ตามลาดับ ความเหมาะสมของผลที่ไ ด้นั้ น
สามารถประเมินได้จากตัวบ่งชี้สาคัญคือประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1. ประสิทธิผล (Effectiveness) วิธีหนึ่งในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน เช่น
คุณค่าของโครงการเป็นต้น สามารถกระทาได้โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากโครงการกับวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ตั้งไว้อย่างครอบคลุม ตัวแปรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการอย่างแท้จริงโครงการ
จะถือว่ามีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อผลของโครงการ บรรลุเปูาหมาย ที่กาหนดไว้ ความสาเร็จของผลที่ได้ย่อม
อยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมของบริบท การวางแผน และการดาเนินงานตามลาดับ
2.2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในทางเศรษฐศาสตร์นิยมพิจารณาผลสาเร็จด้าน
ประสิทธิภาพของโครงการ โดยดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น (input) กับผลผลิต (output)
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ของโครงการ ความสั มพั นธ์ ดัง กล่ าวสามารถวิ เคราะห์ ออกมาเป็น ประสิท ธิภ าพภายใน ( internal
efficiency) ซึ่ งพิ จ ารณาภายในบริ บ ทของโครงการหรือ สั ง คมภายในและประสิ ทธิ ภ าพภายนอก
(external efficiency) ซึ่งพิจารณาในแง่สิ่งแวดล้อมภายนอกของโครงการหรือระบบสังคมภายนอก
2.2.1. ประสิทธิภาพภายใน เป็นผลของโครงการจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เบื้องต้นกับผลผลิตภายในบริบทของโครงการหรือสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยตรง เป็นการศึกษาว่า
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับทั้งปริมาณและคุณภาพของปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
และสอดคล้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่ จึ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ทั้ ง ในด้ า น
ประสิทธิผล (Effectiveness) และฟังก์ชันการผลิต (Production Function)
2.2.2. ประสิทธิภาพภายนอก เป็นการศึกษาคุณค่าของผลผลิต (Output) ที่
สนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกของโครงการหรือสังคมภายนอก ซึ่งสามารถตัดสินได้จากความสมดุลของ
ค่าใช้จ่ายทางสังคม (Social Costs) และผลประโยชน์ทางสังคม (Social Benefits) หรือความสาเร็จ
ของโครงการในการตอบสนองความต้ อ งการจากภายนอก เช่ น ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค
ตลาดแรงงาน ระบบสังคมอื่นๆ เป็นต้น นักประเมินจะต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนว่าผลของโครงการที่
ต้องการทราบนั้นเป็นผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ถ้าเป็นผลผลิต จะต้องมองในแง่ของ
ผลโดยตรงจากโครงการ เช่น คุณภาพของผลผลิต สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็น
ต้น แต่ถ้าเป็นผลลัพธ์ จะต้องมองในแง่ของผลภายนอก (External effect) หรือผลกระทบที่เกิดจากการ
มีผลผลิตนั้นๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภค ความสามารถในการทางานของบัณฑิต รายได้จากการ
ทางาน เป็นต้น
3. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน ในการประเมินงานหรือ
โครงการนั้น มีคาที่ถูกนามาใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในการประเมินอยู่เสมอ ได้แก่ คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
3.1. คุณภาพ (Quality) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 253)
ให้ความหมายของ “คุณภาพ” ว่าหมายถึง ลักษณะที่ดีเด่น ซึ่งในการดาเนินงานใดๆ องค์การ หรือผู้
ดาเนินงานต่างก็หวังให้ผลของการดาเนินงานมีคุณภาพ สาหรับในการประเมินนั้น ฟลินน์ (Flynn, 1977
: 164-165 อ้ างถึ งใน ศิริชั ย กาญจนวาสี , 2552 : 144-145) ได้ อธิบายคาว่า “คุณภาพ” ไว้ 2
ความหมายคือ คุณภาพในความหมายแรก หมายถึง “ผลการปฏิบัติที่ไ ด้ตามคุณลักษณะที่กาหนดไว้
บริการหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อกาหนดที่วางไว้ล่วงหน้า …” คุณภาพในความหมายที่สอง
หมายถึง “ผลการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ (ผู้เกี่ยวข้อง) และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง …” ซึ่ง
คาว่าผล หรือผลสัมฤทธิ์ (Results) เป็นคารวมของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการดาเนินงาน ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลผลิต (Output) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นทันที (Immediate Outputs)
โดยตรงอันเนื่องมาจากการดาเนินงาน ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลระยะกลาง (Intermediate
Outputs) อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลผลิต และ ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึงผลระยะยาว (Long
Term Outputs) ซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง (Ultimate Outputs) อันเป็นผลที่เกิดต่อเนื่องมาจาก
ผลกระทบ
3.2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพของโครงการหรือการดาเนินงานใดๆ
หมายถึง คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานในการสร้างผลผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยประสิทธิภาพใน
การประหยั ด คื อ ความสามารถในการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
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ประสิทธิภาพในการผลิต คือความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยผลิต (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2552 : 138-139)
3.3. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผลของโครงการหรือการดาเนินงานใดๆ
หมายถึง คุณภาพของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย กล่าวคือ ผลของการปฏิบัติง าน ทั้งผลผลิต
ผลกระทบ และผลลั พ ธ์ ไ ด้ ผลตรงตามที่ ค าดหวั ง และเป็น ที่ พึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ผู้ รั บ บริ ก าร
ผู้บริโภค และผู้ปฏิบัติงาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 139)
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ลดั ง กล่ า วนั้ น มั ก ต้ อ ง
เกี่ ยวข้อ งกั บค าว่ าปกติ วิสั ย มาตรฐาน และเกณฑ์ ซึ่ง สมหวั ง พิธิ ยานุวั ฒน์ (2544 : 79-80) ได้ใ ห้
ความหมายไว้ดังนี้
3.4. ปกติวิสัย (Norms) หมายถึง “ตัวบ่งชี้สภาพปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สร้างจาก
กลุ่มมาตรฐาน” เช่น ปกติวิสัยของคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ก็จะแสดงถึงสภาพปัจจุบันของ
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยที่แสดงออกในรูปของค่าเฉลี่ย
3.5. มาตรฐาน (Standard) หมายถึ ง “สภาพสิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น เป็ น สภาพอั น
ประกอบด้วยคุณภาพ” เมื่อกล่าวถึงสภาพที่คาดหวัง หรือต้องการจะให้เป็นตามอุดมคติของสิ่งนั้นเช่น
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานต้องประกอบไปด้วย ครูที่มีความรู้ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน และมี
บรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้เป็นต้น
3.6. เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง “สิ่งที่ใช้กาหนดคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เรายอมรับ” เช่นกาหนดไว้ว่า พนักงานพิมพ์ดีดที่มีคุณภาพจะต้องพิมพ์ดีด
ภาษาไทยได้อ ย่า งถู กต้ อง ไม่ต่ ากว่า นาทีล ะ 40 ค า ปัญ หาก็คื อ ถ้า กาหนดเกณฑ์ไ ว้สู ง มากสาหรั บ
มาตรฐาน อาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอทาให้ทุกคนบรรลุ แต่ถ้าตั้งเกณฑ์ต่าเกินไปก็จะไม่มีอานาจในการ
ทานายพฤติกรรมและมีปัญหาในเรื่องของการผ่านเกณฑ์

