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รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
อาจารย์ ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี 2551 - 2555
อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ คณบดีคณะครุศาสตร์ 2552 - 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 - 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552 - 2556
รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2552 - 2556
อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2552 - 2556
อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552 - 2556
อาจารย์ ดร.ถาวร พงษ์พานิช ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา *2552 - 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 - 2556
อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2552 - 2556
 

*  เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ถาวร  พงษ์พานิช  ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที ่5 ธันวาคม 2554  จึงเปน็ผลให้ขาดคุณสมบตัิการ
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง  ผลสําเร็จของการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการใช้จ่าย
งบประมาณตามเป้าหมายของแผนงาน  งาน  และโครงการ  ตามประเด็นยทุธศาสตร์ 4  
ประเด็น คือ  ยกระดับคุณภาพการผลิตบณัฑิตและการผลิตคร ู  พัฒนาการวิจัย  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บริการทางวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม  และการ
บริหารจัดการ  ในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 

1.1 ความสําเร็จด้านปริมาณ  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินการให้
ประสบผลสําเร็จ  ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในแผน  โดยพิจารณาจากร้อยละของการดําเนินการ
ที่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

1.2 ความสําเร็จด้านคุณภาพ  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รบับริการ  
โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามของผู้รบับริการที่
โครงการจัดทาํไว้ 

2. ประสิทธิภาพ ( Efficiency)  หมายถึง  ผลสําเร็จของการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน  งาน  และโครงการตาม
เป้าหมายของงาน โดยพิจารณาจากค่าร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย 

3. งบประมาณ   หมายถึง  เงินงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้คณะ  สํานักและศูนย์ที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4. หน่วยงาน  หมายถึง  คณะ  สํานกั   สถาบนั    และศนูย์    ที่อยู่ในสังกดั
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพิบลูสงคราม 

5. ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่บริหารงานในตําแหน่ง ระหว่างป ีพ.ศ. 2553 – 
2554  

6. บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้แก่  
บุคลากรสายงานวิชาการ  สายงานสนบัสนุน  และนักศึกษา 

6.1 บุคลากรสายงานวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
และอาจารย์ประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เป็นอาจารย์ผู้สอน   
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6.2 บุคลากรสายงานสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าทีป่ระจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการและธุรการ    

6.3 นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีการศึกษา  2554 

7. มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8. ความพึงพอใจต่อบทบาทการบริหารงานของอธิการบดี หมายถึง ความ

คิดเห็นของบคุลากรทีม่ีต่อการบริหารงานของอธิการบดีในมิติด้านการบริหารและมิติด้าน
คุณลักษณะ 

8.1 มิติด้านการบริหาร  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทการบริหารงานของการดํารงตําแหน่งอธิการบดี และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

8.2 มิติด้านคุณลักษณะ  หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบด ี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั  พ.ศ.2547  ได้แก่ การมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
ที่ยอมรับของสังคม  การมีแนวความคิดริเริม่สร้างสรรค์   และเป็นผู้ที่ยอมรับในความสําคัญ
และสนับสนุนการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในทุกสาขา  การมีความสนใจและเหน็ความสําคัญ
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ    
สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย   และสามารถนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการ   

9. ความพึงพอใจต่อบทบาทการบริหารงานของคณบดี   หมายถึง   ความ
คิดเห็นของบคุลากรทีม่ีต่อการปฏิบัติงานของคณบดี  ตามบทบาทการบริหารงานและวิสัยทศัน์
ที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ตามประเด็นยุทธศาสตร์  4  ประเด็น คือ  การยกระดับ
คุณภาพการผลิตบณัฑิตและการผลิตครู  การพัฒนาการวิจยั  การสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บริการทางวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม   และการบริหารจัดการ   

10. ความพึงพอใจ ต่อบทบาทการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก/ สถาบัน 
หมายถึง   ความคิดเหน็ของบุคลากรทีม่ีต่อการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานัก  สถาบนัตาม
บทบาทและวิสัยทัศน์ทีน่ําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ตามประเด็นยทุธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

11. ยุทธศาสตรก์ารยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการผลิตครูให้มี
ความเป็นเลิศ  หมายถึง การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษา  การใช้เทคโนโลยี และเปน็ผู้นําการพัฒนา
สู่ท้องถิน่   รวมถึงการผลิตครใูห้ได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานทางการศึกษา ซ่ึงได้แก่ การ
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12. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น    หมายถึง  การพัฒนาให้มีนกัวิจัยที่มีคุณภาพและเปน็ที่ยอมรับ   มีผลงานวิจัยจาก
ภูมิปัญญาสากล  ภูมิปัญญาท้องถิน่ และแนวพระราชดําริที่ได้รับการยอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาติ     มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการสู่การวิจัยและการเรียนการสอน   มีการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาอาชีพ
และความเปน็อยู่ของประชาชนในจังหวัดพิษณโุลกและสุโขทัย   

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง   หมายถึง  การเป็นศูน ย์กลางและแหล่ง เ รียนรู้ ด้ านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงได้แก่ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและภูมิปัญญาไทยกับกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย  
พัฒนาการเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศและ
นานาชาติ  สร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรม
ของจังหวัดพิษณุโลก 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   หมายถึง  
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหาร
จัดการที่ดี  เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงได้แก่  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สภาพแวดล้อม  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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วิธีดําเนินการประเมิน 
 

 ในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี
งบประมาณ 2554   คณะทํางานมีวิธีดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. การกําหนดลักษณะของการประเมิน 
2. การกําหนดกรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมิน 
3. การกําหนดแหล่งข้อมูล 
4. การสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิเคราะห์ 
7. การสรปุผลการประเมินและการรายงานผล 

 
1.  การกําหนดลักษณะของการประเมิน 
   การประเมินคร้ังนี้ เป็นการประเมินหลังเสร็จส้ินการดําเนินการ(Ex – post  
Evaluation)  ซ่ึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดําเนินการตามโครงการ    โดยตรวจสอบและ
ประเมินจากสัมฤทธิผลของการดําเนินการตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน งานและโครงการ     รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการ
บริหารงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ว่าเป็นไปในทิศทางที่พึงพอใจหรือไม่   เพียงใด 
 
2. การกําหนดกรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมิน 
 ในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงาน  คณะทํางานได้กําหนด
กรอบแนวคิดในการประเมิน  ดังแสดงในตาราง  1 
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ตาราง  1    กรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูล 

1.เพื่อติดตาม  
ตรวจสอบ 
ประเมิน
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณตาม
วัตถุประสงค์  
แผนงาน  งาน  
และโครงการ  ที่
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ  ใน
ปีงบประมาณ 
2554 

1.  ประสิทธิผล  
1.1 ความสําเร็จ
ด้านปริมาณ  
ประเมินจาก
ร้อยละของการ
ดําเนินการที่
ประสบ
ความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

1. เกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผล 
     1.1 ด้านปริมาณ  กําหนด
เกณฑ ์ดังนี้ 
>80% มีประสิทธิผล  
 ระดับมากที่สุด 
> 60- 80 % มีประสิทธิผล 
          ระดับมาก               
>40 – 60 % มีประสิทธิผล 
   ระดับปานกลาง 
>20-40% มีประสิทธิผล 
           ระดับน้อย 
≤  20 %  มีประสิทธิผล 
            ระดบัน้อยที่สุด
เกณฑ์ผ่าน ≥   70  % 
 

 1.แผนปฏิบัติการ
  ประจําปี
งบประมาณ  

   2554 มหาวิทยาลัย
าชภัฏพิบูลสงคราม  

2. รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
3. หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
ประจําป ี 2554 
 
 

แบบบันทึก
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์
ค่าร้อยละ 
* โครงการที่ไม่
ดําเนินการไม่
นํามาประเมิน 
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ตาราง  1  (ตอ่) 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
การ

วิเคราะห์ 
ข้อมูล 

 
 
 
 

1.2 
ความสําเร็จ
ด้านคุณภาพ 
ประเมินจาก 
ค่าเฉลี่ยหรือค่า
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ
ที่โครงการ
จัดทําไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพ  กําหนด
เกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 =
มีความพึงพอใจ 
ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 =   
มีความพึงพอใจระดับ 
มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 =   
มีความพึงพอใจระดับ 
ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 =   
มีความพึงพอใจระดับ 
น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 =  
มีความพึงพอใจระดับ 
น้อยที่สุด 
เกณฑ์ผ่าน 
ค่าเฉลี่ย   ≥  3.50 
ในกรณีที่โครงการ
ประเมินระดับความพึง
พอใจเป็นค่าร้อยละ  ใช้
วิธีแปลงให้เป็นคะแนน
แล้วหาค่าเฉลี่ย 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2554  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

2. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 
3. หัวหน้าหน่วยงานที่ 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําป ี 
2554 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content  
Analysis) 
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ตาราง  1  (ตอ่) 
 การ

วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
 ข้อมูล 

วิเคราะห์แบบบันทึกผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

1.แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2554 

 2. 2. การประเมินประสิทธิภาพ 
กําหนดเกณฑ์  ดังนี้ 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ ค่าร้อยละ  

 2. แบบสรุปการตัด
ยอดค่าใช้จ่ายของ
กองนโยบายและ
แผน 

เบิกจ่าย > 80 %  มี
ประสิทธิภาพระดับมากที่สุด 

ประเมินจาก
ความสําเร็จ  
ในการ
ดําเนินการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนงาน ฯ 

เบิกจ่าย > 60- 80 % 
มีประสิทธิภาพระดับมาก 

และหน่วยงาน เบิกจ่าย >40 – 60 % 
3. หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ปี  
2554 

มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
เบิกจ่าย 20-40% 
มีประสิทธิภาพระดับน้อย 
เบิกจ่าย < 20%มีประสิทธิภาพ
ระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ผ่านเบิกจ่าย  ≥ 70% 

 

2. 1. แบบสอบถาม บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน
บทบาทการ
บริหารงานและ
วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 
 

1. อธิการบดี 1.  ใช้เกณฑ์การประเมินจาก
ค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถาม 
คือ 

วิเคราะห์
ค่า / 2. ประเมินความ แบบสัมภาษณ์ σμ ,

X ,S.D. 
2.

ราชภัฏพิบูลสงคราม พึงพอใจใน  2 
มิต ิคือ 

3. ประเด็นคําถาม
การสนทนากลุ่ม
(Focus Group 
Discussion) 

ปีการศึกษา 2554  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 =          
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

วิเคราะห์
เนื้อหา
(Content  
Analysis) 

1.1 ด้านการ
บริหารงาน ข้าราชการ   

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ   
ลูกจ้างประจํา   
อาจารย์ประจําตาม
สัญญา   เจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญา   
และนักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 =          
มีความพึงพอใจระดับ มาก 1.2 ด้าน 

คุณลักษณะ ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 =         
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 
 
 

 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49=          

มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49=           
มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ผ่าน ค่าเฉลี่ย  ≥   3.50 

 
 



 17

ตาราง  1  (ตอ่) 
การวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ วัตถุประสงค ์
ข้อมูล 

1. แบบสอบถาม  2.คณบดี 
ประเมินความ 
พึงพอใจใน
บทบาทหน้าที่
และวิสัยทัศน์ที่
นําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ 
4 ประเด็น คือ 
1.การผลิต
บัณฑิต 
2.พัฒนาการวิจัย  
โครงการ
พระราชดําริ 
การบริการทาง
วิชาการ 
3ศิลปวัฒนธรรม   
4.การบริหาร
จัดการ 

ใช้เกณฑ์ผลการประเมินจาก
ค่าเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 =     
มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 =   
มีความพึงพอใจระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 =    
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49=      
มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49=       
มีความพึงพอใจระดับน้อยทีสุ่ด 
เกณฑ์ผ่าน ค่าเฉลี่ย  ≥3.50 
 

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีการศึกษา  2554 
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ข้าราชการ   
พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ   
ลูกจ้างประจํา 
อาจารย์ประจําตาม
สัญญา เจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญา   
และนักศึกษา 

2. แบบสัมภาษณ์ 
3. ประเด็น
คําถาม 
ในการสนทนา 
กลุม่ 
 
 
 

1. วิเคราะห์ค่า       

/ ,S.D. σμ , X

2.วิเคราะห์เน้ือหา
(Content  Analysis)
 
 

 

 3. 1. 1. แบบสอบถาม ผูอ้ํานวยการ ใช้เกณฑ์ผลการประเมินจาก
ค่าเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์ค่า 

/ ,S.D”
วิเคราะห์เน้ือหา
(Content  Analysis) 

2. แบบสัมภาษณ์ สํานัก/สถาบัน 
3. ประเด็น
คําถามในการ
สนทนากลุม่ 

ประเมินความ ราชภัฏพิบูลสงคราม 
พึงพอใจใน
บทบาทหน้าที่ 

ค่าเฉลี่ย4.50 - 5.00 =  มี
ความพึงพอใจระดบัมากที่สุด 

ปีการศึกษา  2554 
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย3.50 - 4.49 =   มี
ความพึงพอใจระดับ มาก 

และวิสัยทัศน์ที่
นําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ 

ข้าราชการ   
พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ   
ลูกจ้างประจํา   
อาจารย์ประจําตาม
สัญญา เจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญา   
และนักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย2.50 – 3.49 =  มี
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย1.50 – 2.49=  มี
ความพึงพอใจระดับน้อย 

ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49= มี
ความพึงพอใจระดบัน้อยที่สดุ 
เกณฑ์ผ่าน ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 

σμ , X
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3.  การกําหนดแหล่งข้อมูล  
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมินได้ดังนี้ 
          3.1  วัตถุประสงค์ข้อ  1  เพ่ือติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์  แผนงาน  งานและโครงการท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ  ในปีงบประมาณ 2554   แบ่งเป็น  
  3.1.1  การประเมินประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  แหล่งข้อมูลได้แก่  
   3.1.1.1    แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2554   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม     
   3.1.1.2   รายงานสรปุผลการดําเนินโครงการ 
   3.1.1.3  หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณประจําป ี2554  
  3.1.2  การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  แหล่งข้อมูลได้แก่  
   3.1.2.1    แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2554   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม        
   3.1.2.2   แบบสรุปการตัดยอดค่าใช้จ่ายของกองนโยบายและแผนและ
หน่วยงาน 
   3.1.2.3  หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ    
 3.2  วัตถุประสงค์ข้อ  2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการ
บริหารงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แหล่งข้อมูล         
แบ่งออกเป็น  3  ประเภทตามวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 

3.2.1  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่   
3.2.1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการ 

(อาจารย์)  ศึกษาจากประชากรทั้งหมด  จํานวน 273   คน    โดยแบ่งตามคณะที่สังกัด 
3.2.1.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานสนับสนุนใช้

วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random  Sampling)  จากประชากร จํานวน 412 คน  กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคล่ือน 0.05 (สุวิมล  ติรกานันท์,  2548 :  177)   ได้
จํานวน   220   คน    แล้วสุ่มจากทุกหน่วยงานตามสัดส่วน   

3.2.1.3 นักศึกษา   ศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนใน
ช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรี 4 ปี จากทุกคณะ ปีการศึกษา  
2554 จํานวน 1,440 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของทาโร       
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  3.2.2  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  ได้แก่  อธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ
สํานัก/สถาบนั  จํานวน  9  คน       
  3.2.3  ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม(Focus  Group Discussion)  ได้แก ่
   3.2.3.1  บุคลากรสายงานวิชาการ 6  คณะ คณะละ  6 - 9  คน 
รวมเปน็  48  คน 
   3.2.3.1  บุคลากรสายงานสนับสนุน  จํานวน  8   คน    
                                   
4.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีวิธีการดังน้ี 
4.1 การกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  แบ่งเปน็  4  ชนิด  ดังน้ี 
 4.1.1  แบบบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือใช้ติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2554  
จําแนกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจํานวน  23  หน่วยงาน 

 4.1.2  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แบ่งเป็น   3  ประเภท  คือ 

  4.1.2.1  แบบสอบถามสําหรับบุคลากรสายงานวิชาการ  จําแนกตาม
คณะที่สังกัด แบ่งเป็น  6  ฉบับ  

  4.1.2.2  แบบสอบถามสําหรับบุคลากรสายงานสนับสนุน  จําแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด  แบ่งเป็น  5  ฉบับ 

  4.1.2.3  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา  จําแนกตามคณะที่สังกัด  
แบ่งเป็น  6  ฉบับ 

 4.1.3  แบบสัมภาษณ์  มี  1  ฉบับ  คือ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับความ
พึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่และวิสัยทัศน์  

 4.1.4  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการบริหารงาน  ส่ิงที่ควรปรับปรุงแก้ไข  และ
ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี  คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก / สถาบัน แบ่งเป็น  2  ฉบับ  คือ  

  4.1.4.1  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่มสําหรับบุคลากรสายงาน
วิชาการ  ซ่ึงถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารของอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ 
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  4.1.4.2  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่มสําหรับบุคลากรสายงาน
สนับสนุน  ซ่ึงถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารของอธิการบดี   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   และผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 4.2  การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

        คณะผู้ประเมินมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือตามลําดับดังนี้ 
 4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547   บทบาทหน้าที่และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  
รายงานผลการประเมินภายในและการประเมินภายนอกของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา  
รายงายผลการประเมินของ ก.พ.ร และสกอ. 
 4.2.2  กําหนดประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมิน 
 4.2.3  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทุกฉบับ  ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบ
สัมภาษณ์ และประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม สําหรับแบบสอบถามสร้างเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
 4.2.4  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  โดยพิจารณาข้อคําถามให้ครอบคลุม สอดคล้องกับประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดที่
กําหนด  และมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย  โดยขอความอนุเคราะห์จากเช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล    จํานวน  3   คน  คือ 
  1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา นุชภักดี ข้าราชการบํานาญ  ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2)  รองศาสตราจารย์  สงวน  ช้างฉัตร   ข้าราชการบํานาญ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  3)  อาจารย์ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์  
ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 4.2.5  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับตัวช้ีวัดในการประเมิน 
(IOC) ของผู้เช่ียวชาญทั้ง   3 คน โดยใช้เกณฑ์คัดเลือก IOC    ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ได้ค่า  IOC  ตั้งแต่  0.67  - 1.00  แสดงว่า  สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทุกข้อ   

67.0≥
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 4.2.6  ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญให้เหมาะสม
ยิ่งข้ึน 
 4.2.7  จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะทํางานดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 5.1  ส่งหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.2   ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําโครงการจากคณะและสํานัก / สถาบัน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนิน
โครงการ 

5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสอบถาม  
การจัดสนทนากลุ่ม  และการสัมภาษณ์  ดังนี้ 

5.3.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่   
5.3.1.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการ(อาจารย์)  

ศึกษาจากประชากรทั้งหมด จํานวน 273 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน  235  คน  
คิดเป็นร้อยละ  86.08   

5.3.1.2  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานสนับสนุน  แจก
แบบสอบถามไป  จํานวน    220   คน    ได้รับกลับคืนมาจํานวน  205  คน  คิดเป็นร้อยละ 
93.18 

5.3.1.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนในช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร
ปริญญาตรี  5  ปี  และปริญญาตรี  4  ปี  จากทุกคณะ  ปีการศึกษา  2554  แจก
แบบสอบถามไป  จํานวน  334  คน  ได้รับกลับคืนมาจํานวน  334   คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังแสดงในตาราง 2-5 
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ตาราง  2    จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการทีต่อบ
แบบสอบถามจําแนกตามคณะที่สังกดั 

 
คณะ จํานวน ร้อยละ 

   1. คณะครศุาสตร์ 43 18.30 
   2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 20.85 
   3. คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59 25.11 
   4. คณะวิทยาการจัดการ 41 17.45 
   5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 24 10.21 
   6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 8.08 

รวม 235 100.00 
 
 
ตาราง  3   จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการทีต่อบ

แบบสอบถามจําแนกตามประเภท 
 
              ประเภทของบุคลากร จํานวน ร้อยละ 
   1. ข้าราชการ 98 41.70 
   2. พนักงานมหาวิทยาลัย 65 27.66 
   3. อาจารย์ประจําตามสัญญา 40 17.02 
   4. ไม่ระบ ุ 32 13.62 

รวม 235 100.00 
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ตาราง  4    จํานวนประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายงาน
สนับสนุนที่ตอบแบบสอบถาม 

 
ประเภท ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

  1. ข้าราชการ 14 8 3.90 
  2. พนักงานราชการ 29 9 4.39 
  3. พนักงานมหาวิทยาลัย 92 63 30.73 
  4. ลูกจ้างประจํา 29 12 5.85 
  5. ลูกจ้างประจําตามสัญญา 248 102 49.76 
 6. ไม่ระบ ุ 11 5.37 

รวม 412 205 100.00 
 

ตาราง  5   จํานวนนักศึกษาที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
                      

คณะ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
  1. ครุศาสตร์ 137 35 10.48

  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226 52 15.57

  3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 441 98 29.34
 4. วิทยาการจัดการ 506 119 35.63

 5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 64 13 3.89

 6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 66 17 5.09

รวม 1,440 334 100.00
    
 5.3.2  การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์   คณะทํางานติดต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือนัด
หมายวัน  เวลา  สถานที่  ในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.3.2.1  การสนทนากลุ่ม 
   คณะทํางานดําเนินการสนทนากลุ่มกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 7 กลุ่ม 
จํานวน 56 คน ซ่ึงประเด็กหลักในการสนทนาคือ  ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหาร  และข้อควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม       
พ.ศ. 2555  เวลา 11.00-13.00 น. ได้แก่ 
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• วันพุธที่ 11 มกราคา 2555 ณ ห้อง 308 อาคารทีปวิชญ์  กลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุนจํานวน 8 คน 

• วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวังจันทน์  กลุ่มอาจารย์
คณะครุศาสตร์  จํานวน 8 คน 

• วันศุกร์ที่  13  มกราคม  2555 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวน 8 คน 

• วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 7 คน 

• วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารพระปกเกล้า 
กลุ่มอาจารย์คณะวิทยาการจัดการจํานวน 9 คน 

• วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  1 9  ม ก ร า ค ม  2 5 5 5  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กลุ่มอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจํานวน   
6 คน 

• วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กลุ่มอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 8 คน 
  5.3.2.2  การสัมภาษณ์ 
   คณะทํางานดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 9 คน 
ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ คือ ผลงานที่พอใจในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ที่แสดงต่อสภามหาวิทยาลัย  ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานในตําแหน่ง
ตลอดจนข้อเสนอแนะ  ในระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องทํางานของ
ผู้บริหารแต่ละคนได้แก่ 

• วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 
 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.อดุลย์   

วังศรีคูณ ดําเนินการสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา นุชภักดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสน่หา บุณยรักษ์ 

 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. สัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก ดําเนินการสัมภาษณ์ โดย      
รองศาสตราจารย์สงวน ช้างฉัตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง ไสยวรรณ์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จินดา อยู่แสง 
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• วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 
 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  ดร .สกล  เ กิดผล  ดํ า เ นินการ สัมภาษณ์โดย                   
รองศาสตราจารย์สงวน ช้างฉัตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง ไสยวรรณ์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จินดา อยู่แสง 

 เวลา 10.00 น. – 12.30 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ดําเนินการสัมภาษณ์โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เสน่หา บุณยรักษ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์  จิตต์การุญ 

 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
อาจารย์เพียรพิณ  ก่อวุฒิพงศ์  ดําเนินการสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  นุชภักดี  
และรองศาสตราจารย์วิราพร  พงศ์อาจารย์ 

 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
รองศาสตราจารย์สุวารีย์  วงศ์วัฒนา  ดําเนินการสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์สงวน      
ช้างฉัตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง  ไสยวรรณ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา  อยู่แสง 

 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. สัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม อาจารย์นิภารัตน์  กาญจนโชติ  ดําเนินการสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์วิราพร  
พงศ์อาจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์  จิตต์การุญ 

• วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 
 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม ดําเนินการสัมภาษณ์  โดยรองศาสตราจารย์วิราพร  พงศ์อาจารย์  และ
คณะทํางานทั้งหมด รวม  5 คน  

• วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 
 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์   ดําเนินการสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  
นุชภักดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา  บุณยรักษ์ 
  
6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิเคราะห์ 
 คณะผู้ประเมินดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 
      6.1    การวิเคราะห์ข้อมูล  ดําเนินการวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล  คือ 
                            6.1.1  ข้อมูลที่ได้จากแบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  วิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Excel  เพื่อหาค่าร้อยละ 
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                             6.1.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ  ที่รวบรวมจากแบบสอบถามใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
                           6.1.2.1  ข้อคําถามแบบเลือกตอบหรือแบบตรวจสอบรายการ
(Check  list)   เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่และร้อยละ   
                           6.1.2.2  ข้อคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร  ซ่ึงสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  Scale)  5  ระดับ    ลงรหัสข้อมูล
โดยกําหนดคะแนน  ดังนี้  
   ถ้าตอบในช่องพึงพอใจมากที่สุด  ให้   5   คะแนน 
   ถ้าตอบในช่องพึงพอใจมาก             ให้   4   คะแนน 
   ถ้าตอบในช่องพึงพอใจปานกลาง    ให้   3   คะแนน 
   ถ้าตอบในช่องพึงพอใจน้อย             ให้   2   คะแนน 
   ถ้าตอบในช่องพึงพอใจน้อยที่สุด     ให้   1   คะแนน 
 จากนั้นจึงวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (μ)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เป็นรายข้อและ
ในภาพรวม 

σ

                                   6.1.3    ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม  ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ( Content   Analysis  and  Synthesis)  และลง
ข้อสรุป 
  6.2  การประเมินผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
         คณะผู้ประเมินดําเนินการประเมินผลข้อมูลที่วิเคราะห์ได้  ตาม เกณฑ์ที่
กําหนดไว้  ดังนี้ 
                                 6.2.1  การประเมินประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
หน่วยงานดําเนินการ  แบ่งเป็น  2  ด้าน  คือ   
                                          6.2.1.1 ความสําเร็จด้านปริมาณ  ประเมินจากร้อยละของ
การดําเนินการที่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย  โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
  มากกว่าร้อยละ    80    หมายถึง   มีประสิทธิผลระดับมากที่สุด 
  มากกว่าร้อยละ  60  ถึง ร้อยละ  80 หมายถึง   มีประสิทธิผลระดับมาก      
  มากกว่าร้อยละ  40  ถึง ร้อยละ  60 หมายถึง   มีประสิทธิผลระดับปานกลาง         
  มากกว่าร้อยละ  20  ถึง ร้อยละ  40    หมายถึง   มีประสิทธิผลระดับน้อย 
  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  20  หมายถึง   มีประสิทธิผลระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน   มีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ    70   ขึ้นไป 
*  การประเมินประสิทธิผล  ประเมินเฉพาะโครงการที่หน่วยงานดําเนินการ 
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      6.2.1.2  ความสําเร็จด้านคุณภาพ    ประเมินจากค่าเฉล่ียหรือค่าร้อยละ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่โครงการจัดทําไว้  โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49        หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
                   เกณฑ์ผ่านการประเมิน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตั้งแต่     3.50  ขึ้นไป 
  ในกรณีที่โครงการประเมินระดับความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ  ใช้วิธีแปลงให้เป็น
คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ย 
                 6.2.2   การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่
หน่วยงานดําเนินการ   ประเมินจากความสําเร็จในการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน งานและโครงการ   โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
  ใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ   80  หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด 
  ใช้จ่ายมากว่าร้อยละ 60  ถึงร้อยละ 80 หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับมาก     
  ใช้จ่ายมากว่าร้อยละ 40 ถึงร้อยละ  60 หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
  ใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับน้อย 
  ใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  20 หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับน้อยที่สุด 
          เกณฑ์ผ่านการประเมิน   มีประสิทธิภาพตั้งแต่ร้อยละ    70   ขึ้นไป 
                          6.2.3   การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการ
บริหารงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเมินจากค่าเฉล่ียของการตอบแบบสอบถาม   โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
                     ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับ มาก 
                     ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
                     ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับน้อย 
                     ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
                   *  เกณฑ์ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ    ตั้งแต่   3.50  ขึ้นไป 
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7. การสรุปผลการประเมินและการรายงานผล 
คณะผู้ประเมินดําเนินการสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้

จากข้อมูลเชิงปริมาณประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ   และรายงานผลการประเมินโดยการ
นําเสนอด้วยวาจาและเป็นเอกสารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม   ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 
 



 29

ตารางผนวกที่ 1  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 
  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
 จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

ใช้
เงิน
ไม่
ตรง 

 
กันเงิน
เหลื่อม

ป ี

คืนเงิน
แผ่นดิน

 
ไม่เบิก ยุทธศาสตร์ที ่ แผน 

ดําเนิน 
การ 

ไม่
ดําเนิ
น 

การ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

ไม่ประ 
เมิน 

1 272 246 26 225 21 208 7 31 218 24 14 12 3 1 
2 90 81 9 68 13 65 - 16 77 4 1 2 3 3 
3 31 31 - 28 3 28 1 2 27 1 - 2 - 1 
4 54 49 5 44 5 27 2 20 38 4 1 8 - 3 

รวม 447 407 40 365 42 328 10 69 360 33 16 24 6 8 
ร้อยละ 100.00 91.05 8.95 89.68 10.32 80.59 2.46 16.95 80.54 7.38 3.58 5.37 1.34 1.79 

 
จากตารางผนวกที่ 1 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมมีโครงการทั้งสิ้น 447  โครงการ ดําเนินการ 407 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 

91.05 ไม่ดําเนินการ  40  โครงการ คิดเป็นร้อย 8.95   ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 365 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.68 ไม่ผ่านเกณฑ์  
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 ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ  ผ่านเกณฑ์ 360 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  80.54  ไม่ผ่านเกณฑ์ 33 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  7.38  ใช้เงิน
ไม่ตรงตามโครงการ  16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  3.58 กันเงินเหลื่อมป ี 24 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 5.37    คืนเงินแผ่นดิน 6  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 
1.34 และไม่เบิกเงิน 8 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 1.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

ตารางผนวกที่ 2  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณคณะครศุาสตร ์
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่

จํานวนโครงการ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงินไม่ตรง
โครงการ 

กันเงิน
เหลื่อมป ีตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

1 31 30 1 27 3 29 1 29 - 1 1 
2 3 2 1 2 - 2 - 2 - - 1 
3 6 6 1 5 1 5 1 6 - - - 
4 2 2 - 2 - 2 - 2 - - - 

รวม 42 40 2 36 4 38 2 39 - 1 2 
ร้อยละ 100.00 95.24 4.76 90.00 10.00 95.00 5.00 92.86 - 2.38 4.76 

 
จากตารางผนวกที ่2  พบว่าคณะครุศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น  42 โครงการ  ดําเนินการ  40 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 95.24 ไม่ดําเนินการ  2 โครงการ     

คิดเป็นร้อยละ 4.76  ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ ์ 36โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00  ไม่ผ่านเกณฑ์ 4  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  
10.00  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์    38   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 95.00 ไม่ผ่านเกณฑ์  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  5.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  92.86  ใช้เงินไม่ตรงตามโครงการ 1 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  2.38 
กันเงินเหลื่อมป ี2 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 4.76 
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ตารางผนวกที่ 3  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

    ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่เบิก 
1 7 7 - 7 - 7 - - 6 1 - 
2 1 1 - 1 - - - 1 1 - - 
3 4 4 - 4 - 3 - 1 3 - 1 

      รวม 12 12 - 12 - 10 - 2 10 1 1 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 83.33 - 16.67 83.34 8.33 8.33    

 
จากตารางผนวกที่ 3 พบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ มีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ  ดําเนินการทกุโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการประเมิน

ประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์  12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ด้านคณุภาพผ่านเกณฑ์  10 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 83.33 ไม่ประเมินคุณภาพ  
2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์   10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  83.34 ไม่ผ่านเกณฑ์  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.33  และไม่เบิก
เนื่องจากใช้เงินผู้ปกครอง  1  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  8.33 
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ตารางผนวกที่ 4  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

     
    ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  
ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 7 7 - 6 1 6 - 1 7  
4 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 

      รวม 8 8 - 7 1 7 - 1 8 - 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 87.50 12.50 87.50 - 12.50 100.00 - 

 
จากตารางผนวกที่ 4  พบว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  มีโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ  ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

100.00   
 ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณ  ผ่านเกณฑ์  7 โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ 87.50  ไม่ผ่านเกณฑ์  1  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 12.50         

ด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์  7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 87.50  และไม่ประเมิน  1โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ  ผ่านเกณฑ์ทั้ง 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100.00    

หมายเหตุ โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที ่19  ที่จังหวัดมหาสารคราม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้นกัเรียนเดินทางไป
ร่วมงาน โรงเรียนส่งเงินลงขนัไปให้ตามข้อตกลงของโครงการ 
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ตารางผนวกที่ 5  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ

ผ่าน ไม่ผ่าน คืนเงินแผ่นดิน
 

กันเงินเหลื่อมปี ที่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน
1 43 40 3 35 5 37 2 1 33 5 1 4 
2 15 14 1 9 5 12 - 2 13 1 1 - 
3 5 5 - 4 1 5 - - 3 - - 2 
4 6 6 - 6 - 4 2 - 1 1 - 4 

รวม 69 65 4 54 11 58 4 3 50 7 2 10 
ร้อยละ 100 94.20 5.80 83.08 16.92 89.23 6.15 4.62 72.46 10.15 2.90 14.49 

 
จากตารางผนวกที ่ 5  พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการทั้งสิ้น  69 โครงการ  ดําเนินการ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.20          

ไม่ดําเนินการ  4 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 5.80   ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 54 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 83.08  ไม่ผ่านเกณฑ ์        
11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.92  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์  58  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  89.23  ไม่ผ่านเกณฑ์  4  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  
6.15  ไม่ประเมินคุณภาพ  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.62  

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  72.46  ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  10.15  คืนเงิน
แผ่นดิน 2  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  2.90  กนัเงินเหลื่อมป ี10 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 14.49 
หมายเหตุ  โครงการที่คืนเงินแผ่นดินมี 2 โครงการ  โครงการแรกคือโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนา  ใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน     

ไม่ดําเนินการเพราะไม่มีผู้เข้ารับการอบรม โครงการที่สอง คือโครงการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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ตารางผนวกที่ 6  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

    ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ กําลังดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 - - - - - - - - - - 
2 2 2 - 1 1 - - 2 1 1 

      รวม 2 2 - 1 1 - - 2 1 1 
ร้อยละ 100 100.00 - 50.00 50.00 - - 100.00 50.00 50.00 

 
จากตารางผนวกที ่ 6  พบว่าศูนย์วิทยาศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ  ดําเนินการ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการประเมิน

ประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 50.00 ประสิทธิผลด้านคุณภาพไม่ประเมิน      
2  โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ 100.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 1โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50.00  ไม่ผ่านเกณฑ์  1 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 50.00 
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ตารางผนวกที่ 7  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
 จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงิน กันเงิน คืนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที ่ แผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ไม่ตรง

โครงการ
เหลื่อมป ี แผ่นดิน 

1 75 63 12 61 2 47 4 12 57 7 5 6  
2 15 11 4 11 - 9 2 10 1 1 1 2 
3 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - 

รวม 91 75 16 73 2 57 4 14 68 8 6 7 2 
ร้อยละ 100.00 82.42 17.58 97.33 2.67 76.00 5.33 18.67 74.73 8.79 6.59 7.69 2.20 
 

จากตารางผนวกที่ 7 พบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 91 โครงการ ดําเนินการ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.42           
ไม่ดําเนินการ 16 โครงการ คิดเปน็ร้อย 17.58 ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.33 ไม่ผ่านเกณฑ์              
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.67 ประสิทธิผลด้านคณุภาพผ่านเกณฑ์ 57 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 76.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 5.33        
ไม่ประเมินคุณภาพ 14  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  18.67 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  74.73 ไม่ผ่านเกณฑ์  8    โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.79 ใช้เงินไม่
ตรงตามโครงการ  6  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  6.59  กนัเงินเหลื่อมป ี 7 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 7.69    คืนเงินแผ่นดิน 2 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 2.20 
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ตารางผนวกที่ 8  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ศูนย์ภาษา  
 

   ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 1 1 - 1 1 - - 1 - 
2 5 5 - 1 4 5 - - 5 - 

      รวม 6 6 - 2 4 6 - - 6 - 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 33.33 66.67 100.00 - - 100.00 - 

 
จากตารางผนวกที ่8  พบว่าศูนย์ภาษา มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ  ดําเนินการ  6 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลด้าน

ปริมาณผ่านเกณฑ ์  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33  ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์  6 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์  6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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ตารางผนวกที่ 9 แสดงผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงิน กัน 

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ตรงโครงการ เหลื่อมป ี
1 41 36 5 34 2 31 - 5 35 - 5 1 
2 12 12 - 12 - 12 - - 12 - - - 
3 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 
4 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 

รวม 55 50 5 48 2 45 - 5 49 - 5 1 
ร้อยละ 100.00 90.91 9.09 96.00 4.00 90.00 - 10.00 89.09 - 9.09 1.82 

 
จากตารางผนวกที่ 9  พบว่าคณะวิทยาการจัดการ มีโครงการทั้งสิ้น 55โครงการ  ดําเนินการ  50 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 90.91  ไม่ดําเนินการ 5 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 48 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 96.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
4.00  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์    45   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 90.00 ไม่ประเมินคุณภาพ 5โครงการ คิดเป็นร้อยละ  10.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  89.09 ใช้เงินไม่ตรงตามโครงการ  5 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  9.09 
กันเงินเหลื่อมป ี1 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 1.82  
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ตารางผนวกที่ 10  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 
  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  
ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 10 10 - 10 - 8 - 2 9 1 
2 8 8 - 8 - 6 - 2 8 - 

รวม 18 18 - 18 - 14 - 4 17 1 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 77.78 - 22.22 94.44 5.56 

 
จากตารางผนวกที ่ 10 พบว่าพบว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ  ดําเนินการ  18 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 

100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00   ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์    14  โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 77.78  ไม่ประเมินคุณภาพ 4โครงการ คิดเป็นร้อยละ  22.22 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์  17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  94.44  ไม่ผ่านเกณฑ์  1   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  5.56 
 
 
 



 40

ตารางผนวกที่ 11  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงิน

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ตรงโครงการ 
1 15 13 2 13 - 8 - 5 12 - 3
2 3 3 - 3 - 3 - - 3 - -
3 2 2 - 2 - 2 - - 1 1 -
4 1 1 - 1 - - - 1 1 - -

รวม 21 19 2 19 - 13 - 6 17 1 3
ร้อยละ 100.00 90.48 9.52 100.00 - 68.42 - 31.58 80.95 4.76 14.29

 
จากตารางผนวกที ่11  พบว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ ดําเนินการ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.48  ไม่ดําเนินการ 

2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.52   ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ ์ 19โครงการ คิดเป็นร้อยละ100.00 ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์ 
13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.42  ไม่ประเมินคุณภาพ 6 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  31.58 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  80.95  ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  4.76 ใช้เงินไม่ตรง
ตามโครงการ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  14.29 
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ตารางผนวกที่ 12 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กองกลาง 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ กันเงิน 

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน เหลื่อมป ี
4 11 10 1 9 1 3 - 7 9 1 1 

รวม 11 10 1 9 1 3 - 7 9 1 1 
ร้อยละ 100.00 90.91 9.09 90.00 10.00 30.00 0 70.00 81.82 9.09 9.09 

 
จากตารางผนวกที่ 12  พบว่ากองกลาง  มีโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ ดําเนินการตามแผน  10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91  ไม่ดําเนินการ  1 

โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 9.09  ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์  9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00    ไม่ผ่านเกณฑ์  1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.00    ประสิทธิผล  ด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.00  ไม่ประเมินคุณภาพ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  70.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ  ผ่านเกณฑ์ 9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  81.82  ไม่ผ่านเกณฑ์ 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  9.09  กันเงิน
เหลื่อมป ี1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.09 

หมายเหตุ   จากการศึกษาพบว่า โครงการทีใ่ช้งบประมาณไม่หมด หน่วยงานได้ขออนุมัติกนัเงินเหลื่อมปีไว้ด้วย 
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ตารางผนวกที่ 13 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กองบริการการศึกษา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 4 4 - 4 1 - 3 2 2 
4 1 1 - - 1 1 - - 1 - 

รวม 5 5 - 4 1 2 - 3 3 2 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 80.00 20.00 40.00 - 60.00 60.00 40.00 

 
จากตารางผนวกที่ 13  พบว่ากองบริการการศึกษามีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ  ดําเนินการ  5 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 100.00  ผลการประเมิน

ประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์  4  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่ผ่านเกณฑ์   1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  20.00  ประสิทธิผลด้านคณุภาพผ่าน
เกณฑ์   2   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40.00  ไม่ประเมินคุณภาพ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์  3 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  60.00  ไม่ผ่านเกณฑ์   2   โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ 40.00 
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ตารางผนวกที่ 14 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  กองพฒันานักศึกษา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ คืนเงิน 

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน แผ่นดิน 
1 21 19 2 17 2 19 - - 19 - 2 
3 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
4 1 1 - - 1 1 - - - 1 - 

รวม 23 21 2 18 3 21 - - 20 1 2 
ร้อยละ 100.00 91.30 8.70 85.71 14.29 100.00 - - 86.96 4.35 8.69 

 
จากตารางผนวกที่ 14  พบว่า กองพัฒนานักศึกษาพบว่า มีโครงการทั้งสิ้น 23โครงการ  ดําเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.30 ไม่ดําเนินการ 2 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.70     ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์   18โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71  ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 14.29   ประสิทธิผลด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์    21 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์   20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  86.96 ไม่ผ่านเกณฑ์  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.35    และ
อนุมัติกันเงินส่วนที่เหลือของโครงการกันเหลื่อมป ีคืนเงินแผ่นดิน  2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.69 
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ตารางผนวกที่ 15 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  กองนโยบายและแผน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่

 
จํานวนโครงการ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ดําเนินการ   
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ

กันเงิน 
เหลื่อมป ีตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน

2 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - 
4 12 9 3 9 - 1 - 8 6 - 3 3 

รวม 13 10 3 10 - 1 - 9 6 1 3 3 
ร้อยละ 100.00 76.92 23.08 100.00 - 10.00 - 90.00 46.15 7.69 23.08 23.08 

 
จากตารางผนวกที่ 15  พบว่ากองนโยบายและแผน มีโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ  ดําเนินการ  10 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 76.92  ไม่ดําเนินการ       

3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08  ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่าน
เกณฑ์    1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 10.00  ไม่ประเมินคุณภาพ  9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90.00  

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  46.15 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1โครงการ คิดเปน็ร้อยละ  7.69  ดําเนินโครงการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ  3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.08    กนัเงินเหลื่อมป ี3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 
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ตารางผนวกที่ 16 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  กองบริหารงานบุคคล 

   ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
4 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 

รวม 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - - 100.00 - 

 
จากตารางผนวกที่ 16  พบว่ากองบริหารงานบุคคล มี 1โครงการ  ดําเนินการ  1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00   ผลการประเมินประสิทธิผล ด้าน

ปริมาณและด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ  ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตารางผนวกที่ 17  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   
สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงิน

ไม่ตรง
โครงการ

ไม่เบิกเงิน 
ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 8 7 1 2 5 5 - 2 - 7 - 1
รวม 8 7 1 2 5 5 - 2 - 7 - 1  

ร้อยละ 100.00 87.50 12.50 28.57 71.43 71.43 - 28.57 - 87.50 - 12.50 
 
จากตารางผนวกที่ 17  สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษามีโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ  ดําเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50               

ไม่ดําเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ ์2 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 28.57 ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  71.43  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ ์ 5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 71.43  ไม่ประเมินคุณภาพ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  28.57 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 โครงการที่ไม่ดําเนินการและไม่เบิกเงิน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 
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ตารางผนวกที่ 18  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 3 3 - 1 2 3 - - 3 - 
2 2 2 - 2 - 2 - - 2 - 
4 3 3 - 3 - 3 - - 3 - 

รวม 8 8 - 6 2 8 - - 8 - 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 75.00 25.00 100.00 - - 100.00 - 

 
จากตารางผนวกที่ 18  พบว่าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ ดําเนินการ 8โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00     

ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์ 
ทั้ง 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์ทั้ง  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100.00          
หมายเหตุ    พบว่า มี 2 โครงการใช้งบประมาณมากกว่างบที่ตั้งไว้ คือ โครงการสัปดาห์วิชาการห้องสมุด และโครงการจัดห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบ้านนุชเทียน อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก งบส่วนเกินใช้จากงบบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางผนวกที่ 19 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
3 9 9 - 8 1 8 1 9 - 
4 1 1 - - 1 - - 1 - 1 

รวม 10 10 - 8 2 8 - 2 9 1 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 80.00 20.00 80.00 - 20.00 90.00 10.00 

 
จากตารางผนวกที ่ 19 พบว่าสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการทั้งสิ้น 10  โครงการ  ดําเนินการ  10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  ผลการ

ประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่ผ่านเกณฑ์  2 โครงการ   คิดเปน็ร้อยละ  20.00   ประสิทธิผลด้านคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์  8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่ประเมินคุณภาพ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์  9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  90.00   ไม่ผ่านเกณฑ์  1 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  10.00 
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ตารางผนวกที่ 20  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สํานักงานมาตรฐานและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
4 4 4 - 4 - 2 - 2 4 - 

รวม 4 4 - 4 - 2 - 2 4 - 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 50.00 - 50.00 100.00 - 

 
จากตารางผนวกที ่20  พบว่าสํานักงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา  มีโครงการทั้งสิ้น  4  โครงการ  ดําเนินการทั้ง  4  โครงการ  คิดเป็น

ร้อยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ทั้ง  4  โครงการ  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์  2  โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 50.00   
ไม่ประเมินคุณภาพ 2 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 50.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100.00  
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ตารางผนวกที่ 21  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ

ไม่เบิกเงิน 
ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน
2 13 12 1 12 - 6 - 6 11 1 1 
4 2 2 - 2 - 1 - 1 2 - - 

รวม 15 14 1 14 - 7 - 7 13 1 1 
ร้อยละ 100 93.33 6.67 100.00 - 50.00 - 50.00 86.66 6.67 6.67 

 
จากตารางผนวกที่ 21  พบว่าสถาบันวิจยัและพัฒนามีโครงการทั้งสิ้น  15 โครงการ  ดําเนินการ  14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33  ไม่ดําเนินการ  1 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67  ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์    
7   โครงการ   คิดเปน็ ร้อยละ 50.00 ไม่ประเมินคุณภาพ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ 13โครงการ คิดเป็นร้อยละ  86.66 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  6.67   สําหรบั
โครงการทีไ่ม่ดําเนินการ   1 โครงการ เป็นโครงการหารายได้ เมื่อไม่ดําเนินการจึงไม่มีรายได้และไม่เบิกเงิน 
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ตารางผนวกที่ 22  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่เบิก 
2 10 8 2 4 4 8 - 8 - 2 

รวม 10 8 2 4 4 8 - - 8 - 2 
ร้อยละ 100.00 80.00 20.00 50.00 50.00 100.00 - - 80.00 - 20.00 

 
จากตารางผนวกที่ 22  พบว่าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ  ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่ดําเนินการ    

2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณผ่านเกณฑ์ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่ผ่านเกณฑ์  4 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 50.00  ประสิทธิผลด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์ 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์ทั้ง   8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  80.00  ไม่เบิก 2  โครงการ 
หมายเหตุ    จากการศึกษาพบว่า โครงการของหน่วยงานมี 10 โครงการ  เป็นโครงการหารายได้  6 โครงการ รายได้จากผู้เข้ารับการอบรมส่งเข้า

มหาวิทยาลัย  และเบิกมาใช้ในการดําเนินโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 80.00    โครงการหารายได้  6  โครงการ  ดําเนินการได้  4 โครงการ   
ดําเนินการไม่ได้และไม่เบิกเงิน 2  โครงการ   เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมน้อย  ไม่คุ้มทุน 
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ตารางผนวกที่ 23  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โครงการบริการหอพักนักศึกษา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงิน 

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ไม่ตรงตาม
โครงการ 

1 6 6 - 6 - 6 - - 6 - - 
3 2 2 - 2 - 2 - - 2 - - 
4 2 2 - 2 - 2 - - 2 - - 

รวม 10 10 - 10 - 10 - - 10 - - 
ร้อยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - - 100.00 - - 

 
จากตารางผนวกที่ 23  พบว่าโครงการบริการหอพักนักศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ดําเนินการทั้ง  10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00     

ผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณและด้านคุณภาพผ่านเกณฑ์ทั้ง10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ทั้ง 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 
 
 



 53

ตารางผนวกที่ 24  แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โครงการสระว่ายน้ํา 

  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ใช้เงิน 

ที ่ ตามแผน ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ไม่ตรงตาม
โครงการ 

4 5 4 1 3 1 4 - - 4 - 1 
รวม 5 4 1 3 1 4 - - 4 - 1 

ร้อยละ 100.00 80.00 20.00 75.00 25.00 100.00 - - 80.00 - 20.00 
  

จากตารางผนวกที่ 24  พบว่าโครงการสระว่ายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ  ดําเนินการ 4 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 80.00  ไม่ดําเนินการ  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00  ผลการประเมิน ประสิทธิผลด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์  3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 75.00    
ไม่ผ่านเกณฑ์  1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  25.00   ประสิทธิผลด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์    4   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  80.00  ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามเป้าหมาย  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
20.00 
หมายเหตุ    โครงการขยับกายสบายจิต  เป็นโครงการบริหารร่างกาย จัดให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เวลาเย็นหลังเลิกงาน  มีผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการ

แต่มีปัญหาเรื่องเวลา  จึงไม่สามารถดําเนินการตามโครงการได้ 
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ตารางผนวกที่ 25  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการทีมี่
ต่ออธิการบดีในมิติด้านการบริหารและมิติด้านคุณลักษณะใน
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 

                                  ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ 

1.  มิติด้านการบริหาร 
 1.1  ด้านการบริหารตามอํานาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3.93 .68 มาก
     1.  การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  
          กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ  
          ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับการเป็น 
          สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4.00 .85 มาก
 

     2.  การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และ
          ทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  
          ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ 
          มหาวิทยาลัย 

3.87 .81 มาก

     3.  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบาย
          และแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้าน 
          ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.92 .83 มาก

     4.  การรักษาระเบียบวนัิย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง    
          วิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

4.07 .85 มาก

      5.  การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไป 4.36 .78 มาก
      6.  การเสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของ
           มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.02 .78 มาก

      7.  การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รอง
           ผูอ้ํานวยการ สถาบัน รองผูอํ้านายการสํานัก  รอง  
           ผูอ้ํานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง 
           หัวหน้าหน่วยงานที่ช่ืออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

3.66 1.03 มาก

      8.  การแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ 3.52 .97 มาก
การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ 3.79 .95       9.  มาก

     10. การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภา 
           คณาจารย์และข้าราชการ 

3.62 1.04 มาก

     11. การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ
           นักศึกษา 

3.99 .87 มาก
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     12. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
           และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภา 
           มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4.08 .82 มาก

1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตและการบริหารวิชาการ 3.74 .80 มาก
   1.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
        และผู้ประกอบการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 

3.60 .96 มาก

การดําเนินนโยบาย 3 ภาษาอย่างต่อเนื่อง 3.75 1.01    2.  มาก
   3.  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างเป็นระบบ 3.78 .98 มาก
   4.  การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะความ

ร่วมมือทางวิชาการ 
3.61 1.07 

       
มาก

   5.  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะสั้นและ
ระยะยาว 

3.82 .96 
       

มาก

การเป็นผู้นําการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3.63 .99    6.  มาก
   7.  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทและปริญญาเอก 
3.78 1.02 

       
มาก

   8.  การพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
        สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งด้านวุฒิการศึกษา 
        และผลงานวิชาการ 

3.83 .91 มาก

   9.  การเป็นผู้นําและกํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา 3.87 .89 มาก
  10.  การส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practice) ในการ 
        ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.75 .91 มาก

1.3 ด้านกิจการนักศึกษา 3.60 .84 มาก
   1. การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา
       ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและ 

จริยธรรมสู้วิกฤตสังคม 

3.84 .95 

       

มาก

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับสมาคมศิษย์เก่า 3.51 .98    2. มาก
การส่งเสริมนักศึกษาด้านการกีฬาและความสามารถพิเศษ 3.72 .95    3. มาก
การเร่งรัดพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3.33 .97    4. ปานกลาง

1.4  ด้านการวิจัย 3.63 .83 มาก
การสร้างความพร้อมด้านการวิจัย 3.55 .96   1. มาก
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การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 3.49 .94   2. ปานกลาง
การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทาง 3.39 .96   3. ปานกลาง
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมงาน  "ราชภัฏวิจัย" 4.10 .94   4. มาก

1.5  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.91 .81 มาก
  1. การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ทํานุบํารุง
      ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

4.00 .92 มาก

การจัดสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 4.26 .83   2. มาก
  3. การเตรียมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบริหาร
      ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.65 1.05 มาก

  4. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการบริหารศูนย์
      ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.73 .96 มาก

1.6  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 3.55 .85 มาก
  1.  การให้บริการวิชาการที่เสริมสร้างต่อการพัฒนาชุมชน
       องค์กรผู้ประกอบการและโครงการอันเนื่องมาจาก 
       พระราชดําริ 

3.79 .91 มาก

  2.  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
        E- learning, E-Book, Living  Library 

3.62 .99 มาก

  3.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ปัจจัยเกื้อหนุน สร้าง 
       แรงจูงใจแก่บุคลากร หน่วยงานในการบริการวิชาการ 

3.38 1.04 ปานกลาง

  4.  การพัฒนาองค์กรให้สามารถดําเนินการบริการวิชาการที่
       หลากหลายรูปแบบ 

3.43 .97 ปานกลาง

  5.  การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริการวิชาการ 3.56 .93 มาก

1.7  ด้านการบริหารและทรัพยากร 3.54 .82 มาก
  1.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัยส่วน
       สนามบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.41 1.11 ปานกลาง

  2.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัยส่วน
       วังจันทน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.60 1.10 มาก

  3.   การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัยส่วน
        ทะเลแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.90 .94 มาก

การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 3.53 1.03   4.   มาก
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  5.   การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สอดคล้องกับผังกายภาพของ
        มหาวิทยาลัย 

3.63 .98 มาก

การพัฒนาระบบ IT ประจําทุกห้องเรียน 3.12 1.13   6.   ปานกลาง
  7.   การดําเนินการสรรหา จัดบุคลากรและบรรจุตามกรอบ

อัตรากําลังที่ได้รับ 
3.34 1.05 

       
ปานกลาง

การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น 3.47 1.09   8.   ปานกลาง
  9.   การพัฒนาผู้บริหารใหม่ของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ
       ในการบริหาร 

3.48 2.86 ปานกลาง

  10. การจัดให้มีการประเมินผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

3.70 .96 มาก

  11. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
        พนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) 

3.71 .94 มาก

รวม 3.73 .71 มาก
    2. มิติด้านคุณลักษณะ 
  1.  การมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 4.06 .90 มาก
  2.  การมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.89 .99 มาก
  3.  การยอมรับความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
       หรือวิชาชีพในทุกสาขา 

3.75 .98 มาก

การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.97 .92   4.  มาก
  5.  การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4.03 .89 มาก

การเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.97 .93   6.  มาก
  7.  การอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 4.18 .89 มาก
  8.  การปรับปรุงกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
       เป็นที่ยอมรับของสังคม 

3.62 1.08 มาก

  9.  การตัดสินใจและการดําเนินต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบและ
       หลักเหตุผล 

3.77 .97 มาก

  10. การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้นโยบายและมีความ
        มั่นใจในการดําเนินงานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตาม  
        นโยบายที่กําหนดไว้ 

3.59 1.02 มาก



 58

                                  ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ

  11. การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทใน
        การตัดสินใจดําเนินนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.38 1.09 ปานกลาง

  12. การสร้างกลไกให้ผูรั้บผิดขอบตระหนักในหน้าที่ และ
        รับผิดชอบต่อสังคม 

3.61 .91 มาก

การเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัย 3.86 .96   13. มาก
  14. การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่จะยอมรับ
        ผลการวินิจฉัยสั่งการของตนเอง 

3.56 1.11 มาก

  15. การทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานประโยชน์ของ
        ส่วนรวมและองค์กร 

3.84 .96 มาก

  16. การเน้นให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
        ความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย 

3.79 1.06 มาก

  17. การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        แก่ส่วนรวมและคุ้มค่า 

3.72 .99 มาก

  18. การตอบสนองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเวลาที่ทันการณ์ 3.71 .98 มาก
  19. การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ ซื่อสัตย์
        สุจริต จริงใจ 

3.94 .97 มาก

  20. การมีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิ
        ของผูอื้่น 

3.97 .94 มาก

รวม 3.81 .81 มาก
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ตารางผนวกที่ 26 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่
มีต่ออธิการบดีในมิติด้านการบริหารและคุณลักษณะในภาพรวมและ
เป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ 

1.  มิติด้านการบริหาร 
ด้านการบริหารตามอํานาจและหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4.26 .56 1.1  มาก

   1.  การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
        ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ 
        มหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
        เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4.26 .61 มาก

   2.  การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยส์ิน
       อื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.11 .69 

       

มาก

   3.  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบาย
        และแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
        ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.14 .70 มาก

   4.  การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง
        วิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

4.17 .74 มาก

   5.  การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไป 4.40 .65 มาก
   6.  การเสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของ
        มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.13 .67 มาก

   7.  การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รอง
        ผูอ้ํานวยการ สถาบัน รองผูอ้ํานายการสํานัก  รอง 
        ผูอ้ํานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้า 
        หน่วยงานที่ช่ืออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

3.92 .86 มาก

   8.   การแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ 3.79 .80 มาก
การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ 4.15 .67    9.   มาก

  10.  การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
         คณาจารย์และข้าราชการ 

4.06 .77 มาก

   11. การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ
         นักศกึษา 

4.10 .77 มาก
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   12. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
         และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภา 
         มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4.25 .68 มาก

1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตและการบริหารวิชาการ 4.13 .75 มาก
1.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 

4.11 .79 มาก

การดําเนินนโยบาย 3 ภาษาอย่างต่อเนื่อง 4.04 .75    2.  มาก
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4.22 .75    3.  มาก

   4.  การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

4.09 .72 
       

มาก

   5.  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะสั้นและ
        ระยะยาว 

4.24 .70 มาก

   6.  การพัฒนาอาจารยเ์พื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
        สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งด้านวุฒิ 
        การศึกษาและผลงานวิชาการ 

4.23 .68 มาก

การเป็นผู้นําและกํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา 4.23 .70    7.  มาก
   8.  การส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติที่ด ี(Best practice) ในการ
        ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.19 .71 มาก

1.3 ด้านกิจการนักศึกษา 4.13 .67 มาก
   1.  การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  
        ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา  เพื่อให้นักศกึษามคุีณธรรม 
        และจริยธรรมสู้วิกฤตสังคม 

4.20 .73 มาก

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับสมาคมศิษย์เก่า 3.89 .88    2.  มาก
การส่งเสริมนักศึกษาด้านการกีฬาและความสามารถพิเศษ 4.06 .73    3.  มาก

1.4  ด้านการวิจัย 4.20 .65 มาก
การสร้างความพร้อมด้านการวิจัย 4.06 .74    1.  มาก
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมงาน "ราชภัฏวิจัย" 4.34 .71    2.  มาก

1.5  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.23 .59 มาก
   1.  การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ทํานุบํารุง
        ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

4.27 .65 มาก
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การจัดสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 4.49 .63    2.  มาก
   3.  การเตรียมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบริหาร
        ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

4.09 .72 มาก

   4.  การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการบริหารศูนย์
        ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

4.19 .68 มาก

1.6  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 4.15 .61 มาก
   1.  การให้บริการวิชาการที่เสริมสร้างต่อการพัฒนาชุมชน  
        องค์กร  ผู้ประกอบการและโครงการอันเนื่องมาจาก 
        พระราชดําริ 

4.17 .67 มาก

   2.  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
        E-learning, E-Book , Living Library 

4.20 .71 มาก

   3.  การพัฒนาองค์กรให้สามารถดําเนินการบริการวิชาการที่
        หลากหลายรูปแบบ 

4.14 .69 มาก

การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยการบริการวิชาการ 4.13 .69    4.  มาก

1.7  ด้านการบริหารและทรัพยากร 3.94 .76 มาก
   1.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัย
        ส่วนสนามบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.86 .88 มาก

   2.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัยส่วน
        วังจันทน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.07 .77 มาก

   3.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัยส่วน
        ทะเลแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.28 .71 มาก

การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 3.95 .81    4.  มาก
   5.  การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สอดคล้องกับผังกายภาพของ
        มหาวิทยาลัย 

4.03 .74 มาก

การพัฒนาระบบ IT ประจําทุกห้องเรียน 3.81 .94    6.  มาก
   7.  การดําเนินการสรรหา  จัดบุคลากรและบรรจุตามกรอบ
        อัตรากําลังที่ได้รับ 

3.84 1.00 มาก

การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น 3.93 .88    8.  มาก
   9.  การจัดให้มีการประเมินผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

4.09 .70 มาก



 62

ตัวชี้วัด X  S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ 

  10. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
        พนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) 

4.02 .88 มาก

รวม 4.15 .52 มาก
    2. มิติด้านคุณลักษณะ 
  1.  การมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 4.28 .68 มาก
  2.  การมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.28 .72 มาก
  3.  การยอมรับความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
       หรือวิชาชีพในทุกสาขา 

4.32 .67 มาก

การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4.32 .67   4.  มาก
  5.  การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4.27 .72 มาก

การเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 .68   6.  มาก
  7.  การอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 4.32 .71 มาก
  8.  การปรับปรุงกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
       เป็นที่ยอมรับของสังคม 

4.07 .73 มาก

  9.  การตัดสินใจและการดําเนินต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบและ
       หลักเหตุผล 

4.14 .71 มาก

  10. การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้นโยบายและมีความ
       มั่นใจในการดําเนินงานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตาม  
       นโยบายที่กําหนดไว้ 

4.06 .75 มาก

  11. การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทใน
การตัดสินใจดําเนินนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงาน 

4.03 .74 
       

มาก

  12. การสร้างกลไกให้ผูรั้บผิดชอบตระหนักในหน้าที่ และ
        รับผิดชอบต่อสังคม 

4.10 .64 มาก

  13. การเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของ
        มหาวิทยาลัย 

4.25 .76 มาก

  14. การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่จะ
        ยอมรับผลการวินิจฉัยสั่งการของตนเอง 

4.13 .76 มาก

  15. การทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานประโยชน์ของ
        ส่วนรวมและองค์กร 

4.25 .67 มาก

  16. การเน้นให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
        ความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย 

4.25 .71 มาก
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  17. การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        แก่ส่วนรวมและคุ้มค่า 

4.21 .70 มาก

  18. การตอบสนองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเวลาที่
        ทันการณ์ 

4.12 .71 มาก

  19. การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ ซื่อสัตย์
        สุจริต จริงใจ 

4.32 .67 มาก

  20. การมีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิ
        ของผูอื้่น 

4.37 .67 มาก

รวม 4.02 .48 มาก
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ตารางผนวกที่ 27  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออธิการบดีในมิติ
ด้านการบริหารและมิติด้านคุณลักษณะในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ

1.  มิติด้านการบริหาร 
1.1  ด้านการบริหารตามอํานาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4.01 .54 มาก
1.  การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
4.10 

 
 

.63 

 
 

มาก 

2. การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สิน
อื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  

3.96 
 

.67 
 

มาก 

  3.   การรักษาระเบียบวนัิย จรรยาบรรณ และมารยาท
        แห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

3.96 .69 มาก

การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการนักศึกษา 3.98 .77   4.  มาก

1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตและการบริหารวิชาการ 3.88 .54 มาก
1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และ

ผู้ประกอบการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 
3.96 .75 มาก

การดําเนินนโยบาย 3 ภาษาอย่างต่อเนื่อง 3.81 .82   2.  มาก
  3. การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างเป็นระบบ 3.88 .67 มาก
  4. การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะ
     ความร่วมมือทางวิชาการ 

3.75 .79 มาก

  5. การเป็นผูน้ําการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3.96 .72 มาก
  6. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโทและปริญญาเอก 
3.87 .82 

      
มาก

  7. การเป็นผูน้ําและกํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา 3.92 .74 มาก
  8. การส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
     ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.84 .74 มาก
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1.3 ด้านกิจการนักศึกษา 3.81 .67 มาก
    1.  การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา
        ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม 
        และจริยธรรมสู้วิกฤตสังคม 

4.04 .77 มาก

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับสมาคมศิษย์เก่า 3.60 .93    2.  มาก
การส่งเสริมนักศึกษาด้านการกีฬาและความสามารถพิเศษ 3.93 .84    3.  มาก
การเร่งรัดพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3.68 .85    4.  มาก

1.4  ด้านการวิจัย 3.90 .61 มาก
     1.  การสร้างความพร้อมด้านการวิจัย 3.81 .77 มาก

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 3.85 .74    2.  มาก
การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทาง 3.78 .78    3.  มาก
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมงาน "ราชภัฏวิจัย" 4.11 .76    4.  มาก

1.5  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.06 .66 มาก
  1.  การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ทํานุบํารุง
        ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

3.97 .72 มาก

การจัดสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 4.11 .79    2.  มาก

1.6  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 3.93 .59 มาก
   1.  การให้บริการวิชาการที่เสริมสร้างต่อการพัฒนาชุมชน
        องค์กร ผู้ประกอบการและโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
        พระราชดําริ 

4.02 
 

.71 
 

มาก 

   2.  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
        E-learning, E-Book, Living Library 

3.91 .82 มาก

   3.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ปัจจัยเกื้อหนุน
        สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร หน่วยงานในการบริการ 
        วิชาการ 

3.86 .74 มาก

   4.  การพัฒนาองค์กรให้สามารถดําเนินการบริการวิชาการที่
        หลากหลายรูปแบบ 

3.92 .74 มาก

   5.  การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริการ
        วิชาการ 

3.90 .74 มาก
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1.7  ด้านการบริหารและทรัพยากร 3.87 .63 มาก
   1.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัย
        ส่วนสนามบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.76 .77 มาก

   2.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัย
        ส่วนวังจันทน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.00 .77 มาก

   3.  การปรับปรุงและพัฒนาผังกายภาพของมหาวิทยาลัย
        ส่วนทะเลแก้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.09 .74 มาก

การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 3.89 .79    4.  มาก
   5.  การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สอดคล้องกับผังกายภาพ
        ของมหาวิทยาลัย 

3.90 .82 มาก

การพัฒนาระบบ IT ประจําทุกห้องเรียน 3.59 1.00    6.  มาก

รวม 3.97 .53 มาก
    2. มิติด้านคุณลักษณะ 
  1.  การมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 3.85 .68 มาก
  2.  การมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.87 .73 มาก
  3.  การยอมรับความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
       หรือวิชาชีพในทุกสาขา 

3.95 .72 มาก

การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4.00 .74   4.  มาก
  5.  การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 
4.08 .67 

       
มาก

การเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.93 .79   6.  มาก
  7.  การอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 3.88 .81 มาก
  8.  การปรับปรุงกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ
       เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3.94 .69 มาก

  9.  การตัดสินใจและการดําเนินต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบและ
       หลักเหตุผล 

3.96 .73 มาก

  10. การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้นโยบายและมีความ
       มั่นใจในการดําเนินงานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตาม  
       นโยบายที่กําหนดไว้ 

3.97 .70 มาก
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  11. การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทใน
การตัดสินใจดําเนินนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.97 .73 
       

มาก

  12. การสร้างกลไกให้ผูรั้บผิดขอบตระหนักในหน้าที่ และ
        รับผิดชอบต่อสังคม 

4.09 .72 มาก

  13. การเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของ
        มหาวิทยาลัย 

3.92 .81 มาก

  14. การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่จะ
        ยอมรับผลการวินิจฉัยสั่งการของตนเอง 

3.94 .71 มาก

  15. การทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานประโยชน์ของ
        ส่วนรวมและองค์กร 

3.96 .71 มาก

  16. การเน้นให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วย
        สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย 

3.96 .67 มาก

  17. การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
        สูงสุดแก่ส่วนรวมและคุ้มค่า 

3.95 .69 มาก

  18. การตอบสนองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเวลาที่
        ทันการณ์ 

3.84 .76 มาก

  19. การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ ซื่อสัตย์
        สุจริต จริงใจ 

4.03 .68 มาก

  20. การมีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิ
        ของผูอื้่น 

4.12 .72 มาก

รวม 3.92 .49 มาก
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ตารางผนวกที่ 28 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมและเป็น
รายด้าน 
ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ

ความพึงพอใจ 
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.1 ด้านการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการ 
ผลิตครูให้มีความเป็นเลิศ 

3.45 .99 ปานกลาง

   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
        และสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
        และความต้องการของสังคม 

3.60 .96 มาก

   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.64 .96 มาก

   3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
        ภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.14 1.14 ปานกลาง

   4.  การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.21 1.03 ปานกลาง

   5.  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการ เพิ่ม
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและมี 
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.24 1.03 ปานกลาง

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.38 1.19    6.  ปานกลาง
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.36 1.03    7.  ปานกลาง

   8.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่
        ความเป็นเลิศ 

3.31 1.09 ปานกลาง

1.2 ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ บูรณาการไปสู่การเรียนการ
สอน  บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.13 1.09 ปานกลาง

   1.   การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ

3.10 1.08 
         

ปานกลาง

   2.   การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
        ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.21 1.05 ปานกลาง

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.19 1.04    3.  ปานกลาง
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   4.  การวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 
        จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

3.05 1.10 ปานกลาง

   5.  การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
        วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
        เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.17 1.21 ปานกลาง

  1.3 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง
        ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.38 1.00 ปานกลาง

   1.   การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.36 1.06 ปานกลาง

   2.   การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
         สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.40 1.01 ปานกลาง

1.4 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.56 .94 มาก

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
       คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติภารกิจ 

3.50 1.02 

       

มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

3.45 1.06 ปานกลาง

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.52 1.07 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.50 .89 
        

มาก

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.62 .96 มาก

รวม 3.35 .95                                      ปานกลาง
   
   
   
   



 70

ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ 

2.   บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษา 3.57 .96     2.1  มาก

 1.  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพื้นฐานในการบริหารจัดการ
        คณะโดยให้คณาจารย์ และบุคลากรในคณะได้ร่วมกัน 
        วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและปรับแผนพัฒนาคณะให้ 
        มีความเหมาะสม 

3.50 1.09 มาก

  2.   การประสานความร่วมมือกับคณะอื่น ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร
        เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคม 

3.36 1.08 ปานกลาง

   3.   การจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ
         นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3.60 1.06 มาก

   4.   การปรับปรุงระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
         ประสิทธิภาพ 

3.64 .91 มาก

ด้านการวิจัย 3.29 1.05      2.2  ปานกลาง
   1.  การส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ 3.50 1.07 มาก
   2.  การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนา
        เสนอผลงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.29 1.09 ปานกลาง

   3.  การจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาด้านการวิจัยและการบริการด้าน
        ตัวชี้วัดมูลสารสนเทศ 

2.93 1.18 ปานกลาง

   4.  การพิจารณาเพิ่มภาระงาน (work load) ด้านการวิจัยให้
        เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.10 1.16 ปานกลาง

ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.26 1.05      2.3  ปานกลาง
การสนับสนุนภารกิจด้านการบริการวิชาการอย่างหลากหลาย 3.32 1.04    1.  ปานกลาง
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทําเนียบวิทยากร 2.98 1.08    2.   ปานกลาง
การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย 3.20 1.13    3.   ปานกลาง

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.68 .91      2.4  มาก
  1.   การสนับสนุนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอน
         ที่สอดแทรกศลิปะและวัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ 

3.41 1.16 ปานกลาง

   2.   การสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมทาง
         ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.95 .88 มาก
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ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 3.71 .91      2.5  มาก
  1.  การส่งเสริมให้นักศึกษา องคก์รนักศึกษา ได้ดําเนินกิจกรรม  
        ต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

3.95 1.00 มาก

   2.  การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้สามารถดูแลนักศกึษา
        ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.46 1.12 ปานกลาง

   3.  การพัฒนาแนวทางการประเมินคุณลักษณะของนักศกึษาให้
        มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 

3.46 1.00 ปานกลาง

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.59 .89      2.6 มาก
  1. การพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายในการพัฒนาครู ผู้บริการ
        การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 

3.59 .89 มาก

   2.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
         ศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 
        พิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง 

3.71 .98 มาก

    3.  การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
         การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

3.49 .95 ปานกลาง

   4.  การส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและ
        ผู้บริหารเช่น การจัดงานวันครู งานมหกรรมแสดงผลงาน 

3.27 1.10 ปานกลาง

ด้านการบริหารจัดการ 3.38 1.13      2.7  ปานกลาง
    1.   การยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.41 1.25 ปานกลาง
   2.   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยความเชื่อมั่นใน
         ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ

3.41 1.12 ปานกลาง

   3.   การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถเพื่อ
         เป็นการพัฒนาสมรรถนะของคนรุ่นต่อไป 

3.34 1.11 ปานกลาง

รวม 3.48 .95                                       ปานกลาง
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ตารางผนวกที่ 29 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมและ
เป็นรายด้าน 
ตัวชี้วัด X  S.D. ระดับ

ความพึงพอใจ 
1. บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4.14 .69 มาก  1.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการเพื่อเพิ่ม  
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและม ี
       จรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

  1.2  4.14 .69 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

มาก

4.29 .49 1.3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
         จัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

มาก

4.14 .38  1.4   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
         เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

มาก

4.14 .69 1.5    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อ
          การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต  

มาก

4.14 .69  1.6   การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
         ให้เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

มาก

4.17 .54 รวม มาก

2. บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ เป้าหมายในการดําเนินงาน

การยึดหลักธรรมาภบิาล  เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ 4.71 .49     2.1  มากที่สุด

    2.2  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

4.57 .79 
           

มากที่สุด

  2.3  การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
         เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของคนรุ่นต่อไป 

4.57 .79 มากที่สุด

รวม 4.62 .68 มากที่สุด

 
 



 73

ตารางผนวกที่ 30 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัดคําถาม X  S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ 

1. บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตาม
       มาตรฐานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ/ 
       มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม 

4.46 .61 มาก 

 

   2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

4.34 .76 
       

มาก 

   3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
       ภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

4.29 .67 มาก 

   4. การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.43 .65 
       

มาก 

   5. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน 

4.26 .78 
       

มาก 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 4.12 .77   6. มาก 

   7. การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่
ความเป็นเลิศ 

4.12 .73 
       

มาก 

   8. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและ
       มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

4.15 .61 มาก 

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 4.12 .69    9. มาก 

  10. การวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 

จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

4.32 .59 

       

มาก 

  11. การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
       วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  
        เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

4.29 .76 มาก 

  12.  การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

4.35 .64 มาก 

  13.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
         สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

4.38 .60 มาก 
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  14.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
          เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

4.21 .60 มาก 

รวม 4.26 .51 มาก 
2.  บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ เป้าหมายในการดําเนินงาน

   1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการ
       สอนที่สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ 

4.37 .60 มาก 

   2.  การสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรม
       ทางประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

4.40 .55 มาก 

   3. การส่งเสริมให้นักศึกษา องคก์ารนักศกึษา ได้ดําเนิน
       กิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 
       ประสงค์ของนักศึกษา 

4.31 .80 มาก 

   4.  การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลนักศกึษา
        ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.29 .75 มาก 

   5.  การพัฒนาแนวทางการประเมินคุณลักษณะของนักศกึษา
        ให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 

4.31 .72 มาก 

   6.  การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

4.26 .62 มาก 

   7.  การส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและ
        ผู้บริหารเช่น การจัดงานวันครู งานมหกรรมแสดงผลงาน 

4.31 .68 มาก 

รวม 4.32 .58 มาก 
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ตารางผนวกที่ 31 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อบทบาทการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ

1.บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

     1.1 ด้านการยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตและการ ผลิตครูให้มี
           ความเป็นเลิศ 3.59 

 
.92 มาก 

   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
        และสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
        และความต้องการของสังคม 

3.68 .96 มาก

   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.62 .97 มาก

   3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
        ภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.60 .83 มาก

   4.  การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอนและ
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.68 .94 มาก

   5.  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการ เพิ่ม
        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.60 .90 มาก

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.41 1.02    6.  ปานกลาง
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.51 .91    7.  มาก

  8.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะและพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ 3.49 .95 ปานกลาง

     1.2 ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
           พระราชดําร ิ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน  บริการทาง 
           วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.45 1.00 ปานกลาง

   1.   การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ

3.43 1.05 
         

ปานกลาง

   2.   การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
         ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.51 1.00 มาก

   3.    การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.51 1.04 มาก
   4.    การวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
          เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 

จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

3.49 .93 

          

ปานกลาง
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ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
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   5.    การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
          วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
          เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.45 1.02 ปานกลาง

    1.3  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง
           ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.36 .87 ปานกลาง

   1.    การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
          ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.34 .92 ปานกลาง

   2.    การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
          สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.38 .90 ปานกลาง

     1.4 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
           ภายใต้สภาพแวดลอ้มและระบบบริหารจัดการที่ด ี เพื่อให้ทัน 
           ต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.53 .99 มาก

   1.    การพัฒนาทรัพยากรบุคล ให้มีความมุ่งมันในการพัฒนา
          คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติภารกิจ 

3.57 1.02 

          

มาก

   2.    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

3.60 .97 
          

มาก

   3.    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.49 .98 
          

ปานกลาง

   4.    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
          เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.53 .98 มาก

   5.    การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
          เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.49 1.04 ปานกลาง

รวม 3.54 .85                                      มาก
2.  บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน
     2.1 การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในป ี 2556  คณะ   
            วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นคณะที่ทันสมัยดา้นการ 
            จัดการเรียนรู้และการบริหารงาน  เพื่อก้าวสู่ 
            มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ”  

 
3.57 

 
 

1.03 
 

มาก 
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ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ 3.64 1.03      2.2  มาก
   1.  การพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
         เป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กร 3.48 

 
1.11 ปานกลาง 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 3.74 1.01     2.  มาก
   3.   การสรรหานักเรียนและให้โอกาสในการเข้าศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
3.96 1.00 

         
มาก

   4.   การสร้างความสัมพันธ์กับต่างสถาบันทั้งในและ
         ต่างประเทศในความร่วมมือทางวิชาการ 

3.55 1.16 มาก

การส่งเสริมกิจการนักศกึษา 3.79 1.04    5.   มาก

ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่นและสากล 3.46 1.02     2.3   ปานกลาง
การส่งเสริมความพร้อมด้านการวิจัย 3.40 1.04     1.   ปานกลาง
การส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย 3.53 1.04    2.   มาก

   3.   การส่งเสริมกลไกทางการวิจัยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
         พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3.40 1.01 ปานกลาง

   4.   การใช้ศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
         สนับสนุนงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและสากล 

3.51 1.06 มาก

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.50 .99     2.4   มาก
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.50 .98    1.  มาก

   2.  การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการ
        ศึกษา 

3.50 1.07 มาก

    2.5.  ด้านการบริการทางวิชาการ สืบสานโครงการเนื่องจาก
            แนวพระราชดําร ิ

3.76 .88 มาก

   1.  การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
        วิชาการสูชุ่มชน 

3.72 .90 มาก

การใช้ศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อให้บริการวิชาการ 3.77 .94    2.  มาก
การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3.79 .93    3.  มาก

    2.6    ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
             และสิ่งแวดล้อม 

3.69 1.06 มาก

การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 3.72 1.02    1.  มาก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.66 1.19    2.  มาก
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ด้านการบริหารจัดการที่ด ีมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 3.67 .94     2.7    มาก
   1. การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้หลัก
        ธรรมาภิบาล 

3.66 .96 มาก

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 3.64 .99    2.  มาก
   3.  การส่งเสริมให้มีการจัดระบบตัวชี้วัดมูลสารสนเทศและ

ระบบการติดตามประเมินผล 
3.68 .98 

       
มาก

รวม 3.61 .98 มาก
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ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อบทบาทการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ระดับตัวชี้วัดคําถาม 
X  S.D. 

ความพึงพอใจ 

3.63 

 

.72 

 1. บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   1.1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการเพื่อเพิ่ม  
        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและม ี
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาก 

3.63 .62    1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความมุ่งมั่นในการ
         พัฒนาคุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
         ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ 

มาก

3.88 .62   1.3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการ
         บริหารจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

มาก

4.19 .91   1.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
          เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

มาก

4.00 .73    1.5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อ
          การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต  

มาก

4.00 .73    1.6  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
          ภายในให้เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

มาก

3.89 .43                                รวม มาก

  2. บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน
   2.1 การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  "ภายในปี 2556 คณะ       
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะที่ทันสมัยด้านการจัดการ 
         เรียนรู้และการบริหารงาน  เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ" 

 
 

3.87 

 
 
 

.64 

 

 

มาก 

   2.2  การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

3.75 .58 
          

มาก

   2.3  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 3.50 1.03 มาก

   2.4  การส่งเสริมให้มีการจัดระบบตัวชี้วัดมูลสารสนเทศและระบบ
การติดตามประเมินผล 

3.69 .60 
          

มาก

   2.5  การมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 3.73 .80 มาก

รวม 3.73 .66 มาก
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ตารางผนวกที่ 33 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ต่อบทบาท
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ระดับ
ตัวชี้วัด  S.D. X ความพึงพอใจ 

   1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
        และสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
        และความต้องการของสังคม 

3.96 .77 มาก

   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.88 .83 มาก

   3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
        ภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.81 .86 มาก

   4.  การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.92 .81 มาก

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.69 1.03    5.  มาก

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.82 .82    6.  มาก

   7.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชา
       สู่ความเป็นเลิศ 

3.85 .75 มาก

   8.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
        ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.75 .76 มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.92 .84    9.  มาก

  10. การวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 
        จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

3.88 .81 มาก

  11. การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
        วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
        เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.85 .92 มาก

  12. การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.88 .86 มาก
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ระดับ
ตัวชี้วัด  S.D. X ความพึงพอใจ 

  13. การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
        สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.88 .86 มาก

  14. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.92 .74 มาก

รวม 3.85 .67 มาก

2.  บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ             
ดําเนินงาน    
   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "ภายในปี 2556 คณะ 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะที่ทันสมัยด้านการ 
       จัดการเรียนรู้และการบริหารงาน เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย 
       สมบูรณ์แบบ" 

4.00 .82 มาก

   2.  การพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
        เป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กร 

3.96 .77 มาก

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 3.85 .94    3.  มาก

   4.  การสรรหานักเรียนและให้โอกาสในการเข้าศึกษา
        ระดับอุดมศึกษา 

4.00 .82 มาก

   5.  การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันท้ังในและ
        ต่างประเทศ 

3.81 .86 มาก

การส่งเสริมกิจการนักศึกษา 3.90 .80    6.  มาก

   7.  การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
       สู่ชุมชน 

3.88 .86 มาก

การใช้ศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อให้บริการวิชาการ 3.79 .85    8.  มาก

การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 3.90 .89    9.  มาก

การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 3.85 .94   10. มาก

  11. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.92 .86 มาก

รวม 3.90 .70 มาก
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ตารางผนวกที่ 34 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  1.1   ด้านการยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตและการผลิตครู          
          ให้มีความเป็นเลิศ 

3.72 .84 มาก

    1.   การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
          และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
          และความต้องการของสังคม 

3.92 .88 มาก

    2.   การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.81 .82 
          

มาก

    3.   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐ 
          ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.59 1.09 มาก

    4.   การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.63 1.17 
          

มาก

   5.   การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการ เพิ่ม
         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและมี 
         จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.76 .94 มาก

การสนับสนุนส่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.61 .98    6.   มาก
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.56 .95    7.    มาก

   8.    การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่
ความเป็นเลิศ 

3.53 .99 
          

มาก

 1.2   ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่อง
         มาจากแนวพระราชดําร ิ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน  

บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.60 .90 

         

มาก

     1.    การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน   
ระดับชาติ 

3.59 1.07 
            

มาก

     2.    การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและมี 
            ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.49 1.06 ปานกลาง

     3.    การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.42 1.02 ปานกลาง
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
     4.    การวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
            เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน  
            จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

3.59 1.01 มาก

 1.3   ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง
         ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.74 1.06 มาก

    1.  การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ 
         วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  
         เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.61 .91 มาก

    2.  การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.72 1.02 มาก

    3.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ ์
         สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.76 1.14 มาก

 1.4   ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการ
         เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.73 .97 

         

มาก

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคล ให้มีความมุง่มันในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        การปฏิบัติภารกิจ 

3.78 .97 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี ที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

3.79 .97 
       

มาก

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อรองรับ
        การปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.59 .96 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการเป็น
        มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.55 1.08 มาก

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
        ลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.69 1.13 มาก

รวม 3.70 .88 มาก
  
  
  



 84

ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
 2.   บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
         ดําเนินงาน 
  2.1  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  "คณะมนุษยศาสตร์    
         และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาในการพัฒนา 
         และถ่ายทอดความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนา 
         ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 
        วัฒนธรรมตามแนวพระราชดําร"ิ 

 
3.91 

 
 

.99 
 

มาก 

ด้านการผลิตบัณฑิตและการบริหารวิชาการ 3.63 .90  2.2   มาก
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีงานทํา 3.70 .94    1.  มาก
การพัฒนานักศึกษาสามารถสอบผ่าน 3 ภาษา 3.63 1.15    2.  มาก
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม 3.84 1.03    3.  มาก
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 3.71 .93    4.  มาก
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3.61 1.08    5.  มาก
การพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิชาการ 3.63 1.19    6.  มาก
การพัฒนาอาจารย์ให้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3.65 1.09    7.  มาก

   8.  การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นท้ังในและ 
        ต่างประเทศ 

3.47 1.12 ปานกลาง

การเพิ่มปริมาณนักศึกษาโดยวิธีแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียน 3.32 .93    9.  ปานกลาง
การขยายการประกันคุณภาพไปสู่สาขาวิชา 3.79 .94   10. มาก

ด้านกิจการนักศึกษา 3.45 1.09  2.3    ปานกลาง
    1.  การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเร่ืองการแต่งกาย การมีสัมมา
        คารวะต่ออาจารย์และการอยู่ร่วมกัน 

3.47 1.21 ปานกลาง

   2.  การอบรมนักศึกษามีงานทําระหว่างเรียนหรือหลังจบ
        การศึกษา 

3.53 1.15 มาก

การรณรงค์งดการสูบบุหรี่ 3.07 1.24    3.  ปานกลาง
   4.  การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าแข่งขัน
        เช่น ดนตรี 

3.74 1.13 มาก

ด้านการวิจัย 3.61 1.07  2.4    มาก
    1.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มขึ้น 3.72 1.09 มาก

การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 3.61 1.11    2.  มาก
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
   3.  การสนับสนุนให้นักวิจัยได้นําเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ
        และนานาชาติ 

3.50 1.18 มาก

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3.91 .84  2.5    มาก
     1.  การสานต่องานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเดิมและสร้างสรรค์
        กิจกรรมใหม ่

3.98 .85 มาก

การจัดงานวันนานาชาติ 4.00 .91    2.  มาก
   3.  การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
        การจัดกิจกรรมและน่าอยู่ 

3.71 1.09 มาก

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 3.69 .97   2.6    มาก
   1.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ใช้เทคโนโลยีใน
        การสอน 

3.67 1.05 มาก

การสร้างเครือข่ายและบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.71 1.01    2.  มาก

ด้านการบริหาร 3.76 1.12   2.7    มาก
    1.   เน้นการทํางานเป็นทีม 3.79 1.15 มาก

เปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วม 3.72 1.23    2.  มาก

รวม 3.67 .89 มาก
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ตารางผนวกที่ 35 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ

3.60 

 

1.07 

  1. บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
     1.1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการเพื่อเพิ่ม  
         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและ 
         มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาก 

    1.2 3.60 .89 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
         คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
         ในการปฏิบัติภารกิจ 

มาก

3.40 .55 1.3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
       จัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองคก์รที่มีคุณภาพ 

ปานกลาง

3.00 1.00 1.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ 
       รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

ปานกลาง

3.60 .55 1.5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการเป็น
       มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต  

มาก

3.00 1.22  1.6  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

ปานกลาง

3.37 .79 รวม ปานกลาง

  2. บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
       ดําเนินงาน      
  2.1 การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  "คณะมนุษยศาสตร์และ 
      สังคมศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาในการพัฒนาและถ่ายทอด     

ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามแนว
พระราชดําริ" 

 

3.60 

 

 

1.14 

 

 

มาก 

2.2  เน้นการทํางานเป็นทีม 3.40 1.32 ปานกลาง

2.3  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 4.00 .71 มาก

รวม 3.60 .97 มาก
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ตารางผนวกที่ 36 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
1. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย
และความต้องการของสังคม 

4.13 
 

.74 
 

มาก 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.91 .67 มาก

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.85 .79 มาก

4. การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.92 .76 
       

มาก

5. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.89 .82 มาก
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.86 .82    6.    มาก

7.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมทั้งพัฒนาสาขาวิชาสู่
ความเป็นเลิศ 

3.89 .72 มาก

8. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.95 .75 มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.92 .73    9.   มาก
10. การวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริเพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

3.98 .77 มาก

11. การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่
การวิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.88 .76 มาก

12. การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทยกับ
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

4.02 .72 มาก

13. การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.97 .81 มาก
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ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ
14. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้

เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 
3.91 .71 มาก

รวม 3.93 .58 มาก
2.  บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน

1. การดําเนินการตามวิสัยทัศนท่ี์ว่า "คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
และวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามแนวพระราชดําริ"

4.19 
 

.81 
 

มาก 

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีงานทํา 3.98 .84    2.    มาก
การพัฒนานักศึกษาให้สามารถสอบผ่าน 3 ภาษา 3.87 .94    3.    มาก
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม 3.96 .86    4.    มาก
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 4.02 .77    5.    มาก
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3.85 .84    6.    มาก
การพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ 3.91 .72    7.    มาก
การพัฒนาอาจารย์ให้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3.97 .81    8.   มาก
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ 3.85 .82 มาก
การเพิ่มปริมาณนักศึกษาโดยวิธีแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียน 3.86 .80 มาก

9. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเร่ืองการแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะต่ออาจารย์ และการอยู่ร่วมกัน 

3.88 .88 มาก

10. การอบรมนักศึกษาเพ่ือให้มีงานทําระหว่างการศึกษาหรือ
       หลังจบการศึกษา 

3.84 .87 มาก

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ 3.72 1.02  13.   มาก
 14. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าประกวด
แข่งขันเช่น การเล่นดนตรี 

3.97 .88 มาก

การสานต่องานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.99 .74   15.   มาก
  16.   การจัดงานวันนานาชาติ 3.98 .76 มาก
17. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
3.96 .93 มาก

รวม 3.94 .59 มาก
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ตารางผนวกที่ 37 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ในภาพรวม
และเป็นรายด้าน 
ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ

ความพึงพอใจ 
   1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
       1.1  ด้านการยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตและการ
ผลิตครูให้มีความเป็นเลิศ 

3.63 .89 มาก 

   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้มีคุณภาพตาม
        มาตรฐานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ/ 
        มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม 

3.72 .92 มาก 

   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตาม 
        สาขาวิชา 

3.64 .81 มาก 

   3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
        ภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.33 .98 ปานกลาง

   4.  การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ 
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.54 .88 มาก 

   5.  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการ เพิ่ม
        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและมี 
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.82 .91 มาก 

   6.  การสนับสนุนส่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
        การสอน 

3.51 .82 มาก 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.44 .88    7.  มาก 
   8.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่
        ความเป็นเลิศ 

3.50 .98 มาก 

        1.2  ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอัน            
เนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ บูรณาการไปสู่การเรียน              
การสอน  บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.68 .85 มาก 

   1.  การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน
        ระดับชาต ิ

3.59 1.02 มาก 

   2.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
        ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.49 .89 ปานกลาง
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ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ 

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.51 .94    3.  มาก 
   4.  การวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน  

จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

3.47 1.01 

       

ปานกลาง

   5.  การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
        วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
        เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.78 .86 มาก 

        1.3  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง        
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.56 .93 มาก 

    1.  การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.50 .91 มาก 

    2.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
         สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.63 .98 มาก 

        1.4  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์การแห่งการ   
เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.61 .87 มาก 

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคล ให้มีความมุง่มันในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
        การปฏิบัติภารกิจ 

3.52 .93 มาก 

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

3.42 .96 ปานกลาง

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.45 .93 ปานกลาง

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ 
        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.60 .90 มาก 

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.70 .94 มาก 

รวม 3.61 .87                                      มาก 
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ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ 

   2.   บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน       
ด้านการผลิตบัณฑิตและการบริหารวิชาการ 3.53 .91          2.1  มาก 

   1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
       ผู้ประกอบการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 

3.55 .82 มาก 

   2. การพัฒนาอาจารย์ให้ได้คุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการ
       ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.88 .88 มาก 

   3.  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
        ท้องถิ่น 

3.70 .82 มาก 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรอ่ืน 3.50 1.11    4.  มาก 

ด้านกิจการนักศึกษา 3.60 .86          2.2  มาก 
   1.  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเรียนรู้ไปสู่
        ท้องถิ่นและชุมชน 

3.70 .94 มาก 

   2.  การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งร่างกาย อารมณ์และ
        สติปัญญา 

3.62 .95 มาก 

   3.  การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
        อาจารย์ 

3.60 .84 มาก 

   4.  การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้
        เสริมปัญญาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

3.50 .88 มาก 

ด้านการวิจัย 3.69 .85          2.3  มาก 
   1.  การกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะที่ชัดเจนและเช่ือมโยง
        งานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.72 .93 มาก 

การเพิ่มศักยภาพของนักวจัิย 3.80 .85    2.  มาก 
การสร้างเครือข่ายการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัย 3.65 .92    3.  มาก 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.59 .80          2.4  มาก 
   1.  การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษาทํานุบํารุง 
        ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

3.59 .83 มาก 

   2.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษว์ัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.55 .83 
       

มาก 
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ตัวชี้วัด μ  σ  ระดับ
ความพึงพอใจ 

         2.5  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการทาง
               วิชาการ 

3.43 .79 ปานกลาง

การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี 3.42 .72    1.  ปานกลาง
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของทอ้งถิ่น 3.45 .92    2.  ปานกลาง

ด้านการบริหารและทรัพยากร 3.50 .92          2.6  มาก 
   1.  การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้สอดคล้องกับ
        แนวความคิดการจัดองค์กรยุคใหม่ 3.47 1.01 

 
ปานกลาง 

   2.  การสร้างความสามารถในการเป็นผูน้ําและรักษาบุคลากร
        ที่มีคุณภาพไว้ 

3.39 1.18 ปานกลาง

   3.  การพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
        ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3.54 .93 มาก 

   4.  การหาแหล่งเงินทุนและสร้างขีดความสามารถในการเป็น
        ผู้ประกอบการ 

3.32 1.12 ปานกลาง

   5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะอย่างต่อเนื่อง 3.53 .95 มาก 

รวม 3.54 .78                                     มาก 
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ตารางผนวกที่ 38 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ             
ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ระดับ
X  S.D. ตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจ 

3.70 

 

1.06 

  1.บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 1.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการเพื่อเพิ่ม  
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและม ี
       จรรยาบรรณในวิชาชีพ

มาก 

  1.2 3.60 .84 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
       คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      ในการปฏิบัติภารกิจ 

มาก

3.60 .97 1.3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

มาก

3.40 1.27   1.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

ปานกลาง

4.00 .67   1.5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
         เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต  

มาก

4.00 1.16   1.6  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
         เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

มาก

3.72 .94 รวม มาก

 2.บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน
  2.1  การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้สอดคล้องกับ   
       แนวความคิดการจัดองค์กรยุคใหม่ 

4.30 .48 มาก

 2.2  การสร้างความสามารถในการเป็นผู้นาํและรักษาบุคลากรที่ มีคุณภาพ 4.20 .42 มาก

2.3  การพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ  ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3.80 .42 มาก

 2.4  การหาแหล่งเงินทุนและสร้างขีดความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4.10 .57 มาก

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะอย่างต่อเนื่อง 4.00 .67  2.5  มาก

รวม 4.08 .39 มาก



 94

ตารางผนวกที่ 39 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ในภาพรวมและเป็น
รายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
        และสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
        และความต้องการของสังคม 

4.08 .75 
 

มาก 

   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.96 .73 มาก 

   3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐ     
        ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.88 .74 มาก 

   4.  การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.90 .79 มาก 

   5.  การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
        การสอน 

3.76 .82 มาก 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.91 .75    6.  มาก

   7.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่ความ
        เป็นเลิศ 

3.92 .71 มาก 

   8.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.90 .70            
       

มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.90 .74               9.  มาก

  10. การวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด 
       พิษณุโลกและสุโขทัย 

4.07 .71           มาก 

  11. การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การวิจัย
        และการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพ่ือการ 
        เรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.97 .68           มาก 

  12. การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
       ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

4.01 .72         มาก 
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ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
  13. การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ 
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.98 .70          มาก 

  14. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
        ลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.94 .63           มาก 

รวม 3.94 .46  มาก 

2.  บทบาทการบริหารงานตามวสิัยทัศน์และเป้าหมายในการ
     ดําเนินงาน   
   1.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
        ผู้ประกอบการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 

 
4.03 

 
.86 

 
 

มาก 

   2.  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
        ท้องถิ่น 

3.90 .74 มาก 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรอ่ืน 3.95 .68    3.  มาก 

   4.  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเรียนรู้ไปสู่ท้องถิ่น
        และชุมชน 

3.92 .72 มาก 

   5.  การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งร่างกาย อารมณ์และ
        สติปัญญา 

3.86 .73 มาก 

การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 3.89 .80       6.  มาก 

   7.   การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ เสริม
         ปัญญาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.92 .82 มาก 

   8.  การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ทํานุบํารุง
         ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

3.86 .79 มาก 

   9. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษว์ัฒนธรรม
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.89 .76 มาก 

การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี 4.07 .67    10. มาก 

การสร้างเครือข่าวในการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของทอ้งถิ่น 3.97 .63    11. มาก 
   12. การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้สอดคล้องกับ
         แนวความคิดการจัดองค์กรยุคใหม่ 

3.92 .72   มาก 

   13. การสร้างความสามารถในการเป็นผูน้ําและรักษาบุคลากรที่มี
         คุณภาพไว้ 

3.89 .66 มาก 
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ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
   14. การพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
         ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3.89 .70 มาก 

   15.  การหาแหล่งเงินทุนและสร้างขีดความสามารถในการเป็น
          ผู้ประกอบการ 

3.93 .70 มาก 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะอย่างต่อเนื่อง 3.97 .68    16.  มาก 

รวม 3.93 .49 มาก 
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ตารางผนวกที่ 40 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหารในภาพรวมและเปน็รายด้าน 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ 
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
   1.1  ด้านการยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตและการผลิตครู   

ให้มีความเป็นเลิศ 
3.40 .76 

              
ปานกลาง

1.   การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ/ 

         มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม 

3.96 .56 มาก

2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.22 .80 
          

ปานกลาง

   3.   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
         ภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.61 .94 มาก

   4.   การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
         จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.26 .86 ปานกลาง

   5.   การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการ เพิ่ม
         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและมี 
         จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.35 1.03 ปานกลาง

   6.   การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
         การสอน 

3.52 .95 มาก

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.09 1.04    7.   ปานกลาง
   8.   การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่ความ
         เป็นเลิศ 

3.17 1.03 ปานกลาง

       1.2   ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
               แนวพระราชดําร ิ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน     

บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.61 .99 

               

มาก

การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 3.52 1.04    1.  มาก
   2.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
         ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.65 .89 มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.52 1.20     3.  มาก
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ 
    4.  การวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อ
         การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด   
         พิษณุโลกและสุโขทัย 

3.61 .94 มาก

    5.  การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การวิจัย
         และการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพ่ือการ 
         เรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.70 1.11 มาก

       1.3   ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง
               ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3.30 .96 ปานกลาง

   1.  การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย
        กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.39 1.03 ปานกลาง

   2.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.22 .95 ปานกลาง

       1.4   ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
               ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี 
เพื่อให้   
               ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.67 .85 มาก

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคล ให้มีความมุง่มันในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
        ปฏิบัติภารกิจ 

3.52 .79 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี ที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

3.61 .99 
       

มาก

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อรองรับ
        การปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.52 .90 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการเป็น
        มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.52 .90 มาก

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็น 
       ลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.83 1.03 มาก

รวม 3.50 .82                                      มาก
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ 
     2.  บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ 
         ดําเนินงาน 

3.72 .84 มาก

   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์  "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุง่
        พัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง และเสริมความเข้มแข็งของชุมชน" 

3.86 .94 มาก

   2.  การเสริมสร้างและพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
        พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

3.74 1.01 มาก

การพัฒนาภาวะผูน้ําของนักศึกษา 3.35 .98    3.  ปานกลาง
การพัฒนาภาวะผูน้ําของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 3.48 .95    4.  ปานกลาง

   5. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็ง
       ของชุมชน โดยให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
       พึ่งตนเองได้ 

4.04 .93 มาก

   6.  การจัดให้มีระบบฐานตัวชี้วัดมูลเพื่อการตัดสินและการบริการ
        สารสนเทศทางการเกษตรและอาหาร 

3.22 1.09 ปานกลาง

   7.  การสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและ
       พัฒนาชุมชนโดยสร้างระบบบริหารการจัดการวิจัยและบริการ 

ทางวิชาการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอน  

3.57 .90 

       

มาก

   8. กําหนดทิศทางและจัดการงานวิจัยให้สามารถตอบสนองความ
       ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.65 .98 มาก

   9.  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตามหลัก
       ธรรมาภิบาลโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมี 
       ส่วนร่วม ความสํานักผิดชอบและความคุ้มค่า 

3.61 .89 มาก

                                   รวม 3.54 .81 มาก
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ตารางผนวกที่ 41 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหารในภาพรวมและเปน็รายด้าน 

ระดับ ตัวชี้วัด X  S.D. 
ความพึงพอใจ 

4.44 

 

.73 

 1. บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 1.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการเพื่อเพิ่ม  
      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและม ี
      จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาก 

4.44 .53   1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความมุ่งมั่นในการ 
       พัฒนาคุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
       ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ 

มาก

4.33 .71  1.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการ
       บริหารจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

มาก

4.33 .50  1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
        เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

มาก

4.44 .53  1.5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อ
        การเป็นมหาวทิยาลัยที่มีชีวิต  

มาก

4.50 .54 1.6  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
        ภายในให้เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

มากที่สุด

4.42 .50 รวม มาก

2. บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน  
2.1 การดําเนินการตามวิสัยทัศนท่ี์ว่า  "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มุ่งพัฒนาผูน้ําการเปลี่ยนแปลง  และเสริมสร้าง 
            ความเข้มแข็งของชุมชน" 

 

4.56 

 

 

.53 

 
 

มากที่สุด 

 2.2  การเสริมสร้างและพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
และพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

4.44 .53 มาก

  2.3   การพัฒนาภาวะผูน้ําของบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
          สายสนับสนุน 

4.33 .71 มาก

 2.4  การจัดให้มีระบบฐานตัวชี้วัดมูลเพื่อการตัดสินใจและการบริการ
สารสนเทศทางการเกษตรและอาหาร 

4.22 .44 มาก
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ระดับ ตัวชี้วัด X  S.D. 
ความพึงพอใจ 

 2.5  การสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา 
    และพัฒนาชุมชนโดยสร้างระบบบริหารจัดการการวจิัย 
    และบริการทางวิชาการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการเรียน 

การสอน 

4.56 .53 

    

มากที่สุด

 2.6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาลโดยยึดหลักนิติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  การ
มีส่วนร่วม  ความสํานึกรับผิดชอบและความคุ้มค่า 

4.56 .53 มากที่สุด

รวม 4.44 .49 มาก
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ตารางผนวกที่ 42 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใน
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ระดับ 
X  S.D. ตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจ 
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
  1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
        และสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
        และความต้องการของสังคม 

4.23 .60 
 

มาก 

   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.92 .76 มาก

   3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐ     
        ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.69 .63 มาก

   4.  การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
        จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.85 .80 มาก

   5.  การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
        การสอน 

3.69 .75 มาก

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.85 .80    6.  มาก

   7.  การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่ความ
        เป็นเลิศ 

3.69 .85 มาก

   8.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

4.08 .49 
       

มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 4.00 .58    9.  มาก

  10. การวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด 
       พิษณุโลกและสุโขทัย 

4.08 .64 มาก

  11. การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การวิจัย
        และการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพ่ือการ 
        เรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

4.15 .69 มาก

  12. การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
       ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

4.08 .64 มาก
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ระดับ 
X  S.D. ตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจ 
  13. การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ 
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.69 .63 มาก

  14. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
        ลักษณะเฉพาะของคณะ 

4.00 .60 มาก

รวม 3.96 .51 มาก
2.  บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละเปา้หมายในการดําเนนิงาน

1. การดําเนินการตามวิสัยทัศนท่ี์ว่า "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุง่
พัฒนาผูน้ําการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน" 

3.85 .38 
 

มาก 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ 

3.85 .80 มาก

การพัฒนาภาวะผูน้ําของนักศึกษา 4.00 .72    3.   มาก

3. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้ 

4.08 .64 มาก

4. การจัดให้มีระบบฐานตัวชี้วัดมูลเพื่อการตัดสินใจและการ
บริการสารสนเทศทางการเกษตรและอาหาร 

4.31 .63 มาก

5. การสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนโดยสร้างระบบบริหารจัดการการวิจัยและบริการทาง
วิชาการแบบบูรณาการเช่ือมโยงการเรียนการสอน 

4.08 .64 มาก

6. การกําหนดทิศทางและจัดการงานวิจัยให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 .82 มาก

รวม 4.02 .50 มาก
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ตารางผนวกที่ 43 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
 1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
    1.1  ด้านการยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตและการผลิตครูให้มี
          ความเป็นเลิศ 

 4.53 .46 มากที่สุด

1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้มีคุณภาพตาม 
          มาตรฐานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ/ 
          มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม 

4.58 .51 มากที่สุด

2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

4.53 .61 
          

มากที่สุด

   3.   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
         ภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและ 
         ต่างประเทศ 

4.21 .71 มาก

   4.   การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
         จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.47 .70 มาก

   5.   การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการ เพิ่ม
         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกจิของคณะ 
          และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.58 .61 มากที่สุด

   6.   การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
         การสอน 

4.11 .99 มาก

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 4.63 .60    7.   มากที่สุด
   8.   การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่
         ความเป็นเลิศ 

4.47 .61 มาก

  1.2   ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
          แนวพระราชดําร ิ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน  บริการ 
          ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4.53 .54 มากที่สุด

   1.  การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน      
        ระดับชาต ิ

4.39 .61 มาก

   2.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
         ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

4.32 .67 มาก
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 4.37 .83     3.  มาก

    4.  การวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
         พระราชดําริเพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของ 
         ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

4.42 .69 มาก

    5.  การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่
         การวิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับ 
         ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและ 
         ท้องถิ่น 

4.68 .58 มากที่สุด

1.3 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง
      ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

4.68 .42 มากที่สุด

   1.  การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ
        ภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 
        และการวิจัย 

4.68 .48 มากที่สุด

   2.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

4.68 .48 มากที่สุด

1.4 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

4.61 .43 มากที่สุด

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมันในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ 

4.74 .45 มากที่สุด

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

4.58 .51 มากที่สุด

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

4.32 .58 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

4.32 .58 มาก

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ 

4.47 .51 มาก

รวม 4.59 .41                                      มากที่สุด
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
   2.   บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน
   1.  การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        ของบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณภาพและคุณธรรม 

4.74 .45 มากที่สุด

   2.  การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        ของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณภาพและคุณธรรม 

4.72 .46 มากที่สุด

   3.  การพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ให้มีคุณภาพ
        มีระบบสารสนเทศมีเครือข่ายของไทยและต่างประเทศ  

4.53 .51 มากที่สุด

   4.  การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการสืบสายและ  
        ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมด้านเครื่องป้ันดินเผาของชุมชน 
        และท้องถิ่น 

4.74 .56 มากที่สุด

การมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.56 .78    5.  มากที่สุด
   6.  การเร่งรัดยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
        คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลและตรงตาม  
        ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.58 .69 มากที่สุด

   7.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
        ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.47 .70 มาก

   8.  การมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนา
        องค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
        อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 

4.53 .70 มากที่สุด

การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการด้านวิศวกรรม 4.26 .99    9.  มาก
การเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม 4.05 .91   10. มาก

  11. การเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน 3.79 1.08 มาก

รวม 4.26 .71                                      มาก
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ตารางผนวกที่ 44 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ระดับ
X  S.D. ตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจ 

3.90 

 

.92 

   1. บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 1.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทางวิชาการเพื่อเพิ่ม  
      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะและม ี
      จรรยาบรรณในวิชาชีพ

มาก 

3.86 .75  1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีความมุง่มั่นในการ 
       พัฒนาคุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
       ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ 

มาก

3.94 .56  1.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการ
       บริหารจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

มาก

3.90 .96  1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
       เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

มาก

4.02 .71 1.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อ
        การเป็นมหาวทิยาลัยที่มีชีวิต  

มาก

3.96 .95 1.6 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
      ลักษณะเฉพาะของคณะ 

มาก

3.88 .76 รวม มาก

  2. บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน
   2.1 การพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพของ         
        บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณภาพและคุณธรรม 

 
3.75 

 
 

1.26 

 

มาก 

  2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  โปร่งใส  
        ตรวจสอบได ้

4.25 .96 มาก

รวม 4.00 .71 มาก
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ตารางผนวกที่ 45 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาพรวมและ
เป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
1.  บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
   1.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       และสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย 
       และความต้องการของสังคม 

3.88 
 

.62 
 

มาก 

   2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศตามสาขาวิชา 

3.63 .88 
       

มาก

   3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐ
       ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

3.69 .60 มาก

   4. การพัฒนาอาจารย์ในทางวิชาการ เทคนิคการสอน และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.93 .85 
       

มาก

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.50 .89    5.  มาก
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3.59 .79    6. มาก

   7. การพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะรวมท้ังพัฒนาสาขาวิชาสู่ความ
       เป็นเลิศ 

3.69 .87 มาก

   8. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพและมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.94 .68 
       

มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 3.41 .94    9. ปานกลาง

 10. การวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อ
       การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด 
       พิษณุโลกและสุโขทัย 

3.71 .85 มาก

  11. การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การวิจัย
        และการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพ่ือการ 
        เรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.88 .69 มาก

  12. การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
       ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.88 .78 มาก

  13. การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.82 .81 มาก
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ตัวชี้วัด X  S.D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
  14.การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
       ลักษณะเฉพาะของคณะ 

3.81 .65 มาก

รวม 3.75 .64 มาก

2. บทบาทการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละเปา้หมายในการดําเนนิงาน
   1.  การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพของ 
        บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณภาพและคุณธรรม 

4.06 
 

.68 
 

มาก 

   2.  การพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิคส์ให้มีคุณภาพ มี
        ระบบสารสนเทศ มีเครือข่ายของไทยและต่างประเทศ 

3.87 .81 มาก

   3.  การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการสืบสานและถ่ายทอด
        ศิลปวัฒนธรรมดา้นเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.81 .83 มาก

   4.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
        ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 

3.62 .72 มาก

   5.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพตรง
        ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.87 .72 มาก

รวม 3.85 .56 มาก
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ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ 

1.   ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอน บริการ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

3.84 .79 มาก

   1.  การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน
        ระดับชาต ิ

3.83 .85 มาก

   2.  การพัฒนานักวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ และมี
        ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

3.84 .84 มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 3.79 .90    3.  มาก
   4.  การวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด 
        พิษณุโลกและสุโขทัย 

3.90 .86 มาก

   5.   การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
         วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
         เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

3.83 .93 มาก

    2. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
        ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี เพื่อให้ 
        ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

3.70 .82 มาก

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

3.71 .91 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

3.81 .90 มาก

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.66 .91 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.63 .96 มาก
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ 

3.68 .87 มาก

    3. วสิัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงานของผู้อํานวยการ
         สถาบันฯ 

3.73 .81 มาก

   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
        อย่างพอเพียง และเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและบริการทาง 
        วิชาการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมแห่ง 
        ปัญญาที่เข้มแข็งและย่ังยืน" 

3.82 .89 มาก

   2.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการที่มี
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การทํางานเชิง 
        บูรณาการโดยภูมิปัญญามหาชนทั้งภายในและภายนอก 
        มหาวิทยาลัย 

3.77 .88 มาก

การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นทุกระดับ 3.97 .91    3.  มาก
   4.  ความสามารถในการหาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนที่
        หลากหลายทั้งภายในและภายนอก 

3.79 .92 มาก

การสร้างนักวิจัยให้มีเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 3.70 .97    5.  มาก
   6.  การมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย
        แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของ 
        มหาวิทยาลัย และสามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 

3.78 .86 มาก

   7.  การมีงานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์กับการเรียนการสอนและ
        การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.72 .90 มาก

   8.  การมีองค์กรที่สถานประกอบการ และท้องถิ่นนําผลงานวิจัย
       ไปใช้ประโยชน์ 

3.68 .93 มาก

การมีสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 3.62 .92    9.  มาก
  10. การพัฒนาสถาบันวิจัยฯให้เป็นศูนย์กลางงานวิจัยในระดับ
        ภาคและประเทศ 

3.52 .96 มาก

รวม 3.75 .78 มาก
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ตารางผนวกที่ 47 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใน
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด 
X  S.D. 

ระดับ
ความพึงพอใจ

บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ 
  1.  ด้านการพัฒนาการวิจัย  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชดําร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอน บริการ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

4.40 .25 มาก

   1.  การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน
        ระดับชาต ิ

4.50 .55 มากที่สุด

   2.  การพัฒนานักวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ และมี
        ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

4.50 .55 มากที่สุด

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 4.50 .55    3.  มากที่สุด
   4.  การวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด 
        พิษณุโลกและสุโขทัย 

4.00 .63 มาก

   5.   การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
         วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
         เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

4.50 .55 มากที่สุด

   2.  ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
        ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ด ี เพื่อให้ 
        ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

3.87 .41 มาก

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

4.00 .63 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ดีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

4.00 .89 มาก

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.67 .52 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.67 .52 มาก
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ตัวชี้วัด 
X  S.D. 

ระดับ
ความพึงพอใจ

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ 

4.00 .00 มาก

    3. วสิัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงานของผู้อํานวยการ
         สถาบันฯ 

4.20 .34 มาก

   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
        อย่างพอเพียง และเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและบริการทาง 
        วิชาการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมแห่ง 
        ปัญญาที่เข้มแข็งและย่ังยืน" 

4.33 .52 มาก

   2.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการที่มี
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การทํางานเชิง 
        บูรณาการโดยภูมิปัญญามหาชนทั้งภายในและภายนอก 
        มหาวิทยาลัย 

4.17 .75 มาก

การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นทุกระดับ 4.33 .52    3.  มาก
   4.  ความสามารถในการหาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนที่
        หลากหลายทั้งภายในและภายนอก 

3.83 .41 มาก

การสร้างนักวิจัยให้มีเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 4.17 .75    5.  มาก
   6.  การมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย
        แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของ 
        มหาวิทยาลัย และสามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 

4.33 .52 มาก

   7.  การมีงานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์กับการเรียนการสอนและ
        การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4.17 .75 มาก

   8.  การมีองค์กรที่สถานประกอบการ และท้องถิ่นนําผลงานวิจัย
       ไปใช้ประโยชน์ 

4.17 .41 มาก

การมีสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 4.33 .52    9.  มาก
  10. การพัฒนาสถาบันวิจัยฯให้เป็นศูนย์กลางงานวิจัยในระดับ
        ภาคและประเทศ 

4.17 .41 มาก

รวม 4.17 .27 มาก
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ตารางผนวกที่ 48 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในภาพรวม
และเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด 
X  S.D. 

ระดับ
ความพึงพอใจ

   1.   การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรคใ์หม้คุีณภาพ และมี
        ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

4.07 .68 มาก

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 3.94 .69    2.  มาก
   3.  การวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
        เพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 

จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

4.01 .72 

       

มาก

   4.  การพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงบูรณาการไปสู่การ
        วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
        เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

4.03 .65 มาก

   5.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
        อย่างพอเพียง และเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและบริการ 
        ทางวิชาการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคม 
        แห่งปัญญาที่เข้มแข็งและย่ังยืน" 

4.05 .73 มาก

การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยท้องถิ่นทุกระดับ 3.96 .70    6.  มาก
   7.  การมีงานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์กับการเรียนการสอน
        และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.97 .70 มาก

รวม 4.00 .53 มาก
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ตารางผนวกที่ 49 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด ระดับ
μ σ  ความพึงพอใจ

1. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   
ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

3.78 .79 มาก

   1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุง่มั่นในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

3.72 .87 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

3.82 .81 มาก

   3.   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.91 .86 
         

มาก

   4.   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
         เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.77 .90 มาก

   5.   การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
         เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ 

3.71 .87 มาก

   2.  วิสัยทัศนแ์ละเปา้หมายในการดําเนินงานของผู้อํานวยการสํานักฯ 3.72 .80 มาก
   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  "เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
        มุ่งบริการและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ทันสมัยด้วย 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ" 

3.85 .89 มาก

   2.  การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
        ความต้องการของผู้รับบริการ 

3.77 .90 มาก

   3.  การพัฒนาสํานักฯให้เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศที่
        หลากหลาย 

3.76 .94 มาก

การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการทํางาน 3.72 .91    4.  มาก
การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 3.66 .93    5.  มาก
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ 3.70 .92    6.  มาก
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่สากล 3.59 .92    7.  มาก

รวม 3.75 .77 มาก
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ตารางผนวกที่ 50 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ต่อการบริหารงานของผูอํ้านวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด 
X  S.D. 

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง   

4.34 .61 มาก

   1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุง่มั่นในการพัฒนา
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

4.43 .65 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

4.40 .63 มาก

   3.   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

4.33 .72 
         

มาก

   4.   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
         เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

4.33 .62 มาก

   5.   การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
         เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ 

4.40 .63 มาก

2.  วิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายในการดําเนนิงานของผู้อํานวยการสํานักฯ 4.38 .63 มาก
   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  "เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
        มุ่งบริการและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ทันสมัยด้วย 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ" 

4.29 .73 มาก

   2.  การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
        ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.40 .63 มาก

   3.  การพัฒนาสํานักฯให้เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศที่
        หลากหลาย 

4.47 .74 มาก

การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการทํางาน 4.29 .73    4.  มาก
การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 4.47 .64    5.  มาก
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ 4.40 .63    6.  มาก
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่สากล 4.40 .63    7.  มาก

รวม 4.36 .62 มาก



 117

ตารางผนวกที่ 51 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S. D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นศูนย์กลางการ
        เรียนรู้ มุ่งบริการและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" 

3.98 .74 

       

มาก 

   2. การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

3.86 .71
       

มาก 

   3.  การพัฒนาสํานักฯ ให้เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศที่
       หลากหลาย 

3.89 .79 มาก 

การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 3.84 .73    4. มาก 
   5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ 3.98 .69 มาก 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่สากล 3.87 .78    6. มาก 

รวม 3.91 .57 มาก 
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ตารางผนวกที่ 52 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานวิชาการที่
มีต่อการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 
ตัวชี้วัด ระดับ

μ σ  ความพึงพอใจ
1. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
3.88 .85 มาก

    1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
        ภาคเหนือตอนล่าง 

3.76 .93 มาก

   2.  การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

3.64 1.04 มาก

   3.  การพัฒนาการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
        ในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ 

4.17 .95 มาก

   4.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

3.97 .98 มาก

2. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

3.58 .87 มาก

    1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

3.59 .94 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

3.67 .92 มาก

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

3.47 .97 ปานกลาง

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

3.54 .95 มาก

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ 

3.62 .95 มาก
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ตัวชี้วัด ระดับ
μ σ  ความพึงพอใจ

3. วสิัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงานของ
ผู้อํานวยการสํานักฯ 

3.65 .82 มาก

   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "สํานักศิลปะและ
        วัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมของการให้บริการ องค์ความรู้ด้าน 
        ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแบบครบวงจรด้วย 
        ระบบสื่อระคนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือม 
        ประสานกับองค์กร เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น 
        จังหวัดชาติและนานาชาติ 

3.88 .93 มาก

   2.  การบริหารจัดการและให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพ 

3.82 .90 
       

มาก

   3.  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

3.44 .93 
       

ปานกลาง

   4.  การจัดกิจกรรมเชิงรุกในการสื่อสารภารกิจของสํานักศิลปะ
        และวัฒนธรรมแก่ประชาคมทั้งภายใตและภายนอกอย่าง 
        กว้างขวาง 

3.81 .98 มาก

   5.  การประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อท่ี
       หลากหลาย 

3.80 .96 มาก

   6.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับเครือข่าย
        ชุมชน 

3.83 .95 มาก

การสนับสนุนการทํางานแบบมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทมี 3.61 1.02    7.  มาก
   8.  การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3.62 .98 

       
มาก

   9.  การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.57 .95 
       

มาก

  10. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโดยยึด
       หลักธรรมรัฐ มีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส  
       ตรวจสอบได้ 

3.61 .97 มาก

  11. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะและหน่วยงาน    
        ต่าง ๆ ดําเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3.73 .95 มาก

  12. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการด้าน
        ศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.91 .89 มาก



 120

ตัวชี้วัด ระดับ
μ σ  ความพึงพอใจ

  13. การจัดการกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
        เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
        มหาวิทยาลัย 

3.56 .91 มาก

  14. การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและชุมชนในการจัดกิจกรรม
        เพื่อการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม 

3.68 .96 มาก

  15. การศึกษาและวิจัย วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและ
        ขนบประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.46 1.03 ปานกลาง

  16. การเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะและนักศึกษามีส่วนร่วม
        ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

3.64 .99 มาก

  17. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
        คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึก 
        สาธารณะ สนใจและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 

3.62 .95 มาก

  18. การจัดระบบการจัดสรรงบประมาณด้วยความถูกต้อง
       โปร่งใสประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

3.63 .94 มาก

  19. การแสวงหารายได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.47 1.01 ปานกลาง
  20. การจัดระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและพัฒนากลไก
        การประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

3.61 .928 มาก

รวม 3.66 .81 มาก
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ตารางผนวกที่ 53 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ในภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ตัวชี้วัด X  S. D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ
1. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
4.45 .45 มาก

   1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
        ภาคเหนือตอนล่าง 

4.40 .55 มาก

   2.  การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา
        ไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย 

4.40 .55 มาก

   3.  การพัฒนาการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
        ในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ 

4.40 .55 มาก

   4.  การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
       สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

4.60 .55 มากที่สุด

2. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

4.16 .71 มาก

   1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
        คุณภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
        การปฏิบัติภารกิจ 

4.20 .84 มาก

   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
        จัดการที่ด ีที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพ 

4.20 .84 มาก

   3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
        รองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจในเชิงบูรณาการ 

4.00 .71 มาก

   4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อการ
        เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต 

4.20 .84 มาก

   5.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้
        เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ 

4.20 .84 มาก
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ตัวชี้วัด X  S. D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ
3. วสิัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงานของ

ผู้อํานวยการสํานักฯ 
4.38 .64 มาก

   1.  การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "สํานักศิลปะและ
        วัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมของการให้บริการ องค์ความรู้ด้าน 
        ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแบบครบวงจรด้วย 
        ระบบสื่อระคนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือม 
        ประสานกับองค์กร เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น 
        จังหวัดชาติและนานาชาติ 

4.80 .45 มากที่สุด

   2.  การบริหารจัดการและให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพ 

4.20 .84 
       

มาก

   3.  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

4.40 .55 
       

มาก

   4.  การจัดกิจกรรมเชิงรุกในการสื่อสารภารกิจของสํานักศิลปะ
        และวัฒนธรรมแก่ประชาคมทั้งภายใตและภายนอกอย่าง 
        กว้างขวาง 

4.40 .89 มาก

   5.  การประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อท่ี
       หลากหลาย 

4.20 1.10 มาก

   6.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับเครือข่าย
        ชุมชน 

4.60 .55 มากที่สุด

การสนับสนุนการทํางานแบบมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทมี 4.40 .89    7.  มาก
   8.  การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
4.20 1.10 

       
มาก

   9.  การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.20 1.10 
       

มาก

  10. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโดยยึด
       หลักธรรมรัฐ มีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส  
       ตรวจสอบได้ 

4.60 .55 มากที่สุด

  11. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะและหน่วยงาน    
        ต่าง ๆ ดําเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

4.40 .55 มาก

  12. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการด้าน
        ศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.80 .45 มากที่สุด
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ตัวชี้วัด X  S. D. 
ระดับ

ความพึงพอใจ
  13. การจัดการกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
        เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
        มหาวิทยาลัย 

4.40 .89 มาก

  14. การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและชุมชนในการจัดกิจกรรม
        เพื่อการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม 

4.60 .55 มากที่สุด

  15. การศึกษาและวิจัย วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและ
        ขนบประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.80 1.10 มาก

  16. การเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะและนักศึกษามีส่วนร่วม
        ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

4.60 .55 มากที่สุด

  17. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
        คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึก 
        สาธารณะ สนใจและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 

4.60 .55 มากที่สุด

  18. การจัดระบบการจัดสรรงบประมาณด้วยความถูกต้อง
       โปร่งใสประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

4.80 .45 มากที่สุด

  19. การแสวงหารายได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.40 1.14 มาก
  20. การจัดระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและพัฒนากลไก
        การประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

4.20 .45 มาก

รวม 4.35 .60 มาก
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ตารางผนวกที่ 54 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม
และเป็นรายด้าน 
ตัวชี้วัด X  S. D. ระดับ

ความพึงพอใจ 
1. การบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและ

ภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
4.11 .68 มาก

2. การพัฒนาการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ 

4.02 .74 มาก

3. การสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของจังหวัดพิษณุโลก 

4.10 .71 มาก

4. การดําเนินการตามวิสัยทัศนท่ี์ว่า "สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมของการให้บริการ องค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแบบครบวงจรด้วยระบบสื่อระคน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมประสานกับองค์กร 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น จังหวัด ชาติและนา 

4.03 .71 มาก

5. การบริหารจัดการและให้บริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 

4.02 .70 มาก

6. การจัดกิจกรรมเชิงรุกในการสื่อสารภารกิจของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมแก่ประชาคมทั้งภายในและภายนอกอย่าง
กว้างขวาง 

3.96 .70 มาก

7. การประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อที่
หลากหลาย 

3.97 .74 มาก

8. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ดําเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3.98 .72 มาก

9. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.92 .71 มาก

10. การจัดกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3.96 .71 มาก

11. การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม 

4.02 .74 มาก
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ตัวชี้วัด X  S. D. ระดับ
ความพึงพอใจ 

12. การศึกษาและวิจัย วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.00 .72 มาก

13. การเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะและนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

3.97 .70 มาก

14. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึก
สาธารณะ สนใจและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 

3.94 .65 มาก

รวม 4.01 .50 มาก
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