
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
.................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะ ตามกฎหมายการแบ่งส่วนราชการในกฎกระทรวงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ผลงานของมหาวิทยาลัย”  หมายถึง  ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผลงาน
การบริหารของอธิการบดี คณบดี และผลงานการบริหารของส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย 
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายถึง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะกรรมการสรรหา”  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 

 



-๒- 
 
 “ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย”  หมายถึง  ความสามารถของ
มหาวิทยาลัยในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้ในการบรหิารจัดการศึกษาและการวิจัยอย่างได้ผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
 “ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย”  หมายถึง  ผลส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้ในการบรหิารจัดการศึกษาและการวิจัยอย่างได้ผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
 

 ข้อ ๔ องค์ประกอบของคณะกรรมการและจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน   
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 

 ข้อ ๕ ประธานกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นบุคคลภายนอก 
 (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่าหรือเคยด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
 (๓) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
 (๔) มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 (๕) มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 (๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง 
  

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นบุคคลภายนอก 
 (๒) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบรหิารจัดการองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความส าเร็จ 
หรือเคยด ารงต าแหน่งระดับบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษา 
 (๓) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
 (๔) มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 (๕) มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 (๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

 



-๓- 
 

 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔)และ(๕) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละประเภทเลือกกันเอง โดยให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และคณะกรรมการสรรหาอาจเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
และข้อ ๖ จ านวนรวมกันเป็นสองเท่าของจ านวนคณะกรรมการทีค่รบวาระหรอืทีว่่าง เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๔  

การด าเนินการสรรหาตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการสรรหากระท าโดยวิธีลับ 
 

 ข้อ ๙ วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) สภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่ง 
 การพ้นจากต าแหน่งตาม (๖) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู ่
 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ                      
ให้ด าเนินการสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ ๘ แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

 ข้อ ๑๑ วิธีการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย จากเอกสารต่างๆ และบุคคล 
ดังนี้ 

(๑) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์และแนวการ
บริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 (๒) แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของมหาวิทยาลัย 
 (๓) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 (๔) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (๕) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

 



-๔- 
 

 (๖) รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 (๗) รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
 (๘) รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
 (๙) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๑๐) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑๑) รายงานผลการประเมินจากองค์กรภายนอก 
 (๑๒) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตามวรรคหนึ่งให้รับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ก่อนท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วยรายงานผลงานของมหาวิทยาลัย รายงาน
ผลงานของอธิการบดีและรายงานผลงานของคณบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๒ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 

          
                 (นายจิโรจน์  โชติพันธ์ุ) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


