
 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บรหิาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๒๑ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ 

มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่  ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและ

ประเมินผลการด าเนนิงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใชต้ั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผล 

การด าเนนิงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ค.ป.อ”  หมายความว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของอธิการบดี 

“ค.ป.ส”  หมายความว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของหัวหน้าส่วนงาน 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓)  

และ (๔) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

“ส่วนงาน”... 
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 “ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หัวหน้าส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔)  

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“บุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย ”  หมายความว่ า   พนั ก ง านมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา 

และลูกจา้งมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร พนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสติ ศษิย์เก่า ผู้ใชบ้ัณฑติ และประชาชนทั่วไป 

 “การประเมิน”  หมายความว่า  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร  

ข้อ ๕  ให้สภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ 

หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย 

ของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของการประเมนิมีดังนี ้  

 (๑) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในช่วงระยะของการประเมิน  

 (๒) เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา ข้อจ ากัด และข้อควรปรับปรุง

ของมหาวิทยาลัยหรือสว่นงาน  

(๓) เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ใช้เป็นข้อมูล 

ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมถึงการปฏิบัติหนา้ที่ของผูบ้ริหาร 

(๔) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการด าเนินงานและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

จากสภามหาวิทยาลัยในวงรอบของการประเมนิครั้งต่อไป 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเสนอรายชื่อผู้บริหารที่ เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมินผล 

ตามข้อบังคับนี้  รวมทั้งรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่การประเมิน ทั้งนี้ 

ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๘ การประเมินผู้บริหารให้ด าเนินการทุก ๑ ปี ๖ เดือน ต่อครั้ง นับตั้งแต่วันที่ได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หรอืได้รับการแตง่ตัง้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการตามเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ 

ในข้อบังคับนี้ หรือไม่สามารถด าเนินการตามข้อบังคับนี้ หรือตามประกาศที่ ค.ป.อ หรือ ค.ป.ส ก าหนดได้  

ให้ค.ป.อ หรอื ค.ป.ส เสนอสภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ 

ส่วนที่ ... 



-๓- 
 

ส่วนที่ ๒ 

การประเมินอธิการบดี 

ข้อ ๑๐ ในการประเมินอธิการบดีแต่ละครั้ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี เรียกโดยย่อวา่ “ค.ป.อ” โดยมอีงค์ประกอบดังนี้ 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า

อธิการบดีหรือเทียบเท่า จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๔) บุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน เป็นเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผูช่้วยเลขานุการก็ได้ 

การได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อ 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ ง  (๑) หรือ (๒) พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย และยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งนั้นปฏิบัติหน้าที่

กรรมการประเมินต่อไป จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการแทน   

ข้อ ๑๑ ค.ป.อ มอี านาจและหนา้ที่ดังนี ้

 (๑) ก าหนดและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินอธิการบดี   

โดยอาศัยวิธีการของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย  

ให้ความเห็นชอบ 

 (๒) ประสานกับอธิการบดีให้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอธิการบดี  

รวมทั้งให้โอกาสอธิการบดีทราบผลการประเมินเบื้องต้นเพื่อการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมหรอืโต้แย้ง 

 (๓) ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้  

หรอืที ่ค.ป.อ ก าหนดเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ  

 (๔) เข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย หรือสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมนิ  

 (๕) รายงานและสรุปผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 (๖)  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจที่อยู่ในอ านาจ

หนา้ที่ของ ค.ป.อ  

 (๗) ออกประกาศหรอืข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมนิอธิการบดี 

 (๘) หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

ข้อ ๑๒ ในการ... 
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ข้อ ๑๒ ในการประเมินให้ใช้แนวทางและวิธีการของระบบประกันคุณภาพภายใน 

ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิผูบ้ริหาร 

ข้อ ๑๓ ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินอธิการบดีให้ด าเนินการดังนี ้

                   (๑) ให้อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการ การประเมิน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

ผู้บริหารและอาจมีข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อ ค.ป.อ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

                  (๒) ให้ ค.ป.อ พิจารณารายงานการประเมินตนเองที่อธิการบดีเสนอ และแสวงหา

ข้อมูลด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติม อาทิ การสัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี                  

การสนทนากลุ่ม หรอืการสัมภาษณ์ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง การเยี่ยมชมสถานที่ หรอืวิธีการอื่น  

        (๓) ค.ป.อ ด าเนินการประเมินตามขั้นตอนและวิธีการการประเมินที่ก าหนดไว้  

แจ้งผลการประเมินเบื้องต้นให้อธิการบดีทราบเพื่อเปิดโอกาสให้อธิการบดีเสนอความเห็นหรือให้ข้อมูล

ต่อ ค.ป.อ เพื่อทักท้วงหรอืชีแ้จง 

                   (๔) ค.ป.อ ด าเนินการสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมิน  

เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินตนเองพร้อมเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องจากอธิการบดีครบถ้วน 

ข้อ ๑๔ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินอธิการบดีตามที่ ค.ป.อ เสนอ 

และให้ข้อเสนอแนะหรือก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้อธิการบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  

หรอือาจก าหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จ าเป็นอื่นก็ได้  

เมื่อ ค.ป.อ ได้รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

มีมติเห็นชอบแล้วให้ถอืว่าการปฏิบัติหนา้ที่ของ ค.ป.อ สิน้สุดลง 

ส่วนที่ ๓ 

การประเมินหัวหน้าส่วนงาน 

 ข้อ ๑๕ ในการประเมินหัวหน้าส่วนงานแต่ละครั้ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน เรียกโดยย่อว่า “ค.ป.ส”  

โดยมีองคป์ระกอบดังนี้ 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

(๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

 

(๕) ผูท้รง... 

 




