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คํานํา 

 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา  39  49  และ  50        ซึ่งมี
ดร.อธิปตย คลี่สุนทร เปนประธานคณะกรรมการฯ  และคณะกรรมการฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาซึ่งมี รองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารยเปนประธานคณะทํางานดําเนินการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปการศึกษา 2555 การดําเนินงานครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมือ
อยางดียิ่งในการใหขอมูลของผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และผูใชบัณฑิต 
คณะทํางานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวาสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินจะเปนประโยชนตอผูบริหารและ
ผูเก่ียวของทุกระดับ ในการพัฒนางาน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม อันเปนไปตามปรัชญาการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam,D.L.) ผูริเริ่มคิดการประเมิน
รูปแบบ CIPP ซึ่งคณะทํางานนํามาประยุกตใชเปนกรอบในการประเมินครั้งนี้  ท่ีวา  “จุดมุงหมายสําคัญท่ีสุด
ของการประเมินไมใชเพ่ือตรวจสอบแตเพ่ือ พัฒนา ( Evaluation’s most  important  purpose is not to 
prove, but to improve.)” 
 

           คณะทํางาน  

         30 มีนาคม 2556 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
     การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปการศึกษา 2555 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากร  ผูใชบัณฑิต และผลจากการวิเคราะหเอกสาร  โดยประยุกตใช รูปแบบ CIPP เพ่ือ
ประเมินในประเด็นตอไปนี้ คือ ดานสภาวะแวดลอม (Context   Evaluation : C )  ดานปจจัยนําเขา  
(Input  Evaluation : I )  ดานกระบวนการ (Process Evaluation : P )  และดานผลผลิต (Product 
Evaluation : P )   
      แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน ไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูล 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ หัวหนาหนวยงาน  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการ  จํานวน 266   คน    
สายงานสนับสนุน จํานวน  170   คน   และนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเรียนในชั้นปท่ี  3 
ของหลักสูตรปริญญาตรี  5  ป  และปริญญาตร ี 4  ป  จากทุกคณะ  ปการศึกษา  2555   จํานวน 
335  คน    ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ  ไดแก  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย   อธิการบดี 
คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  จํานวน  10  คน  และผูใชบัณฑิตจากภาครัฐและภาคเอกชนใน
จังหวัดพิษณุโลกท้ัง  6  คณะ จํานวน  25  คน 
    เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 5 ชนิด  คือ    แบบสอบถาม   แบบ
บันทึกผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ  แบบสัมภาษณผูบริหารและผูใชบัณฑิต  ประเด็น
คําถามในการสนทนากลุม  และแบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ   ขอมูลเชิงปริมาณใชการหาคา
รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหและสังเคราะห
เนื้อหาและลงขอสรุป 
 ผลการประเมินสรุปไดวา 
 1. ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation )  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญไมผานเกณฑการประเมิน สวนผลการ
ประเมินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอมี 
ผานเกณฑการประเมิน  
    ผลการสัมภาษณผูบริหาร  การสนทนากลุมอาจารยและนักศึกษา เห็นวา  มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการศึกษาเพ่ือทองถ่ิน และชุมชน ภาพลักษณของการผลิตและพัฒนาครูดี  มี
หลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของตลาด มหาวิทยาลัยใหโอกาสแกคนเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input  Evaluation) ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ  และสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญไมผานเกณฑการประเมิน สวนความ 
คิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมผานเกณฑการประเมิน  
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   ผลการสัมภาษณผูบริหาร ผลการสนทนากลุมอาจารย เห็นวาบุคลากรสายวิชาการ  มี
คุณภาพ มีคุณวุฒิสูง แตยังมีประสบการณในการสอนนอย บุคลากรสายสนับสนุนในคณะยังไม
เพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ   คณะตองการนักวิชาการท่ีชวยงานในหองปฏิบัติการ   
มหาวิทยาลัยไดนักศึกษาแรกเขาในดานปริมาณแตสวนมากยังไมไดคุณภาพดานความรู  การรับ
นักศึกษาไมเปนไปตามแผน  หองเรียนมีสื่อและอุปกรณเกาไมพรอมใชและไมเพียงพอ  อาคารตางๆยัง
ใชประโยชนไมคุมคา บางอาคารมีปญหาเรื่องมูลนก สกปรกและสงกลิ่นรบกวน  สื่อการเรียนการสอน 
ไมทันสมัยและไมเพียงพอ  อินเทอรเน็ตชา  สภาพหองเรียน   หองปฏิบัติการยังไมเหมาะสมกับการ
ฝกปฏิบัติ  อุปกรณไมเพียงพอ งบประมาณท่ีจัดสรรใหคณะยังไมเพียงพอตอการบริหารจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพ  อาจารยและนักศึกษาใชบริการหองสมุดนอย ถนนชํารุด วิทยาเขตฝงวังจันทนอาคาร
เกาๆ ควรปรับปรุงหรือทุบท้ิงทําใหม  สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยยังไมสวยงาม ตนไมใหรมเงา
และสถานท่ีพักผอนหยอนใจยังมีนอย รานอาหารไมเพียงพอและควรปรับปรุงดานคุณภาพ และควร
เพ่ิมหอพักนักศึกษา  

  3.  ผลการประเมินดานกระบวนการ(Process)  
  3.1 ผลการประเมินกระบวนการในการบริหารหลักสูตร ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญไมผานเกณฑการประเมิน 
สวนนักศึกษา ในภาพรวมและเปนรายขอเกือบทุกขอผานเกณฑการประเมิน 
           3.2  ผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร  ยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปน
เลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมผูบริหารสวนใหญไมผานเกณฑการ
ประเมิน  มี  3 ตําแหนงท่ีผานเกณฑการประเมิน  ไดแก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  3.3. ผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตรท่ี  2 การ
พัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณาการสูการเรียนการสอน
และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ   ในภาพรวม
ผูบริหารสวนใหญยังไมผานเกณฑการประเมิน  มี  2 ตําแหนงท่ีผานเกณฑการประเมิน ไดแก คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนบุคลากรสาย
สนับสนุนประเมินวาผูบริหารเกือบทุกตําแหนงมีการแสดงบทบาทในภาพรวมและเปนรายขอผาน 
เกณฑการประเมิน 
            3.4 ผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 การ
พัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  
พบวา อธิการบดี  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการแสดงบทบาทในภาพรวมและเปนรายขอ ผาน 
เกณฑการประเมิน  สวนคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีมีการแสดงบทบาทในภาพรวมและเปน
รายขอไมผานเกณฑการประเมิน สวนบุคลากรสายสนับสนุนประเมินวาผูบริหารทุกตําแหนงมีการแสดง
บทบาทในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอผานเกณฑการประเมิน  ผลการประเมินการแสดงบทบาทการ
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บริหารงานหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและเปนราย
ขอเกือบทุกขอ ผานเกณฑการประเมิน    

   3.3  ผลการประเมินดานการบริหารงบประมาณ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดจัดสรรงบประมาณ  48,519,537 บาท  ให 24 
หนวยงาน  เพ่ือดําเนินการ 572 โครงการ ยุทธศาสตรท่ีไดรับงบประมาณ เรียงตามลําดับจากมากไป
หานอย  คือ  ยุทธศาสตรท่ี 1  รองลงไปคือยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรท่ี  4  และยุทธศาสตรท่ี 3  
ตามลําดับ 
  ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน
ประเด็นการจัดสรร  การดําเนินการใชจายและระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใชจาย
งบประมาณ  พบวาไมผานเกณฑการประเมิน 
        4.  ผลการประเมินดานผลผลิต( Product  Evaluation) 
   4.1  คุณภาพของบัณฑิต   ผลการประเมินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ใน
ภาพรวมและเปนรายดานทุกดาน ยังไมผานเกณฑการประเมิน สวนผลการประเมินตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต ในภาพรวมและเปนรายดานทุกดาน ผานเกณฑการประเมิน 
         ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิต และผลการสนทนากลุมของอาจารย เก่ียวกับคุณภาพของ
บัณฑิต เห็นวาดานคุณธรรม จริยธรรมอยูในเกณฑดี  มีความรับผิดชอบ  มีน้ําใจ ซื่อสัตย  มุงม่ันในการ
ทํางาน  ควรพัฒนาดานการใชภาษาใหสุภาพ  การมีสัมมาคารวะ  การมีจิตอาสาและความอดทน  ดาน
ความรู  ทักษะทางปญญา  และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลยังไมดีพอ  ควรพัฒนามารยาทและ
ทักษะทางสังคม  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อความ  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ  และภาวะผูนํา    
     4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร   
  4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในบทบาทการ
บริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงยังไมผานเกณฑการประเมิน สวน
ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอของผูบริหารเกือบ
ทุกตําแหนงผานเกณฑการประเมิน    
  4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในบทบาทการ
บริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน ในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงยังไมผานเกณฑการประเมิน   สวนความพึงพอใจของบุคลากร
สายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอ ผานเกณฑการประเมิน   ยกเวนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 
  4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในบทบาทการ
บริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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คณะวิทยาการจัดการ  และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ
เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอไมผานเกณฑการประเมิน 
สวนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ  สังคมศาสตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเกณฑการประเมิน สวนความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนับสนุนในบทบาทของผูบริหารทุกตําแหนงผานเกณฑการประเมิน 
  4.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในบทบาทการ
บริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมผานเกณฑ
การประเมิน   สวนผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนผานเกณฑการประเมิน 

  4.2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในในยุทธศาสตรท่ี  4  
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเกือบทุกตําแหนง ผานเกณฑการประเมิน มีเพียงบางตําแหนงท่ีไมผาน
เกณฑการประเมิน ไดแก คณบดีคณะครุศาสตร  และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสวนผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนในมิติการบริหารจัดการของผูบริหารทุกตําแหนง ผาน
เกณฑการประเมิน  
  4.2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในมิติคุณลักษณะ ของ
ผูบริหารเกือบทุกตําแหนงผานเกณฑการประเมิน มีบางตําแหนงไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก 
คณบดีคณะครุศาสตร  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   สวนผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรสายสนับสนุนมิติคุณลักษณะของผูบริหารทุกตําแหนงผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

  ผลการสนทนากลุมของอาจารยเก่ียวกับความพึงพอใจในบทบาทผูบริหารตาม
ยุทธศาสตร สรุปไดวาอธิการบดี  เปนคนท่ีมีชื่อเสียงดี มีความสามารถสูง  ผลงานทางดานกายภาพดี  
แตการบริหารยังเปนลักษณะรวมศูนย ควรใหความสําคัญกับงานวิชาการมากข้ึน  ควรเห็นความสําคัญ
ของบุคลากร การบูรณาการวิชาการและวิจัยลงสูทองถ่ิน มีนโยบายไมชัดเจนเปนเอกภาพ  คณบดี
คณะครุศาสตร  เปนผูท่ีมีอัธยาศัยท่ีดี  แตยังไมมีการตัดสินใจเชิงรุกเทาท่ีควร  การบริหารจัดการยังไม
เห็นผลงานท่ีเปนรูปธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนคนใจกวาง ยุติธรรม อารมณ
เย็น คอนขางประนีประนอม  ใหอิสระในการทํางาน แตควรมีความเด็ดขาด คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ควรมีความเขมแข็ง กลาตัดสินใจ  และมีทิศทางการบริหารท่ีชัดเจน  คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ โปรงใสในเรื่องงบประมาณ  มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี  แตควรบริหารเชิงรุก 
ควรมีความเชื่อม่ันในตัวเองและรับฟงเสียงสวนใหญ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
วิสัยทัศนด ีใหโอกาสคน ควรดูแลคนท่ีทํางาน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคนใจดี  ควรมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีอํานาจตอรองและวางตัวเปนกลาง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปน
กลางในการพิจารณาใหทุนวิจัย มีการประชาสัมพันธท่ัวถึงและทันเวลา  ควรใหเกียรติผูรวมงาน และ
มอบหมายงานใหชัดเจน  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พยายามจัด
กิจกรรมมากเพ่ือจูงใจใหคนเขาไปใชบริการของหองสมุด มีการประชาสัมพันธดี แตยังไมไดผล
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เทาท่ีควร  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานท่ีเห็นเดนชัดดานการแสดง แตยังไม
หลากหลายครอบคลุมดานอ่ืนๆเทาท่ีควร  ควรมีการแบงงานท่ีชัดเจนและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  4.3  การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
       ในปงบประมาณ  2555 หนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 

24 หนวยงาน   มีโครงการตามยุทธศาสตร 4 ดาน รวม 572  โครงการ  ดําเนินการ  547 โครงการ คิด
เปนรอยละ 95.63 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 373 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.19  ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑรอยละ 83.92   
 
ขอเสนอแนะในการแกปญหา 
 จากผลการประเมินการบบริหารงานของมหาวิทยาลัยครั้งนี้  คณะทํางานมีขอเสนอแนะท่ีจะ
นําไปสูการแกไขปรับปรุง  ดังนี้ 
 1. ดานสภาวะแวดลอม 
      1.1 ควรบริหารเชิงรุกโดยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการใหหลากหลายและ
เพียงพอในการจัดการศึกษาตอบสนองตอความตองการจําเปนของทองถ่ินและตลาดงาน   มีการสํารวจ
ความตองการของกลุมเปาหมายตางๆในทองถ่ินอยางจริงจัง  เปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหการจัด
การศึกษาตอบสนองกับความตองการจําเปนและการเปลี่ยนของสังคมและเทคโนโลยี  กลาเปดหลักสูตร
ใหมๆท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยียุคใหม  รวมถึงการประชาสัมพันธใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย 
       1.2 ผูบริหารควรใหความสําคัญและกําหนดนโยบายและเปาหมายอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม ในเรื่องการตระหนักและการมีความรูในคุณคาของธรรมชาต ิพลังงาน  และสิ่งแวดลอม  และ
การเปนสังคมแหงการเรียนรู  การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสรางภูมิคุมกันท่ี
จะตองอยูในสังคมยุคโลกาภิวัตนท่ีมึความเจริญทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  และเต็มไปดวยปญหาทาง
สังคมนานัปการไดอยางมีคุณภาพ  ตลอดจนกําหนดนโยบายและแนวทางเก่ียวกับความเปน
มหาวิทยาลัยของทองถ่ินใหชัดเจนและจัดการใหประชาคมในมหาวิทยาลัยมีความเขาใจตรงกัน  
 

2. ดานปจจัยนําเขา    
         2.1  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและวิธีการท่ีชัดเจนในการแกปญหาเรื่องปจจัยนําเขา
ทุกดาน ตลอดจนมีกระบวนการติดตามผลโดยใชการวิจัยและพัฒนา  เชน  อาจารยผูสอนมีจํานวน
พอเพียงและไดรับการพัฒนา  มีแผนการรับและแผนการพัฒนาคุณลักษณะโดยตอเนื่อง มีกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรท่ีเปนระบบชัดเจน มีหลักสูตรหลากหลายแปลกใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการใหทันสมัยและพรอมใช  แกปญหา
เรื่องความสกปรกจากมูลนกพิราบ  พัฒนาเว็บไซดประชาสัมพันธเก่ียวกับการลงทะเบียน  การเปดวิชา
เลือกเสร ีการรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ใหชัดเจน เขาถึงงาย และทันเวลา พัฒนาการบริการดาน
งานทะเบียนวัดผลของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงการบริการท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
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นักศึกษา    ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหนาอยูและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดสรรงบประมาณท่ีมากเพียงพอใน
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การรับบุคลากรสายสนับสนุนควรใหเหมาะสมกับงานท่ีทํา มีการกระจายและเพ่ิม
บุคลากรท่ีสนับสนุนดานวิชาการใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน   การคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเปนนักวิชาการเฉพาะทาง  ควรใหคณะมีสวนพิจารณารวมดวย บุคลากรสายสนับสนุนควร
ไดรับการพัฒนาเรื่องการมีใจใหบริการมากข้ึน  ควรมีการวิเคราะหงานของเจาหนาท่ีใหชัดเจน และมี
การตรวจสอบติดตามประเมินผลการทํางาน ซึ่งควรสงผลถึงการพิจารณาความดีความชอบดวย   
  2.3 จํานวนนักศึกษาแรกเขาควรรับตามแผนและใหสาขาวิชามีโอกาสคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายท่ีจะตองปรับพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหแกนักศึกษากอนเขาเรียน และ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
    3. ดานกระบวนการ 
           3.1  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร  โดยจัดการ
เรื่องสวัสดิการ  คาตอบแทน เงินเดือนใหเหมาะสม ทําใหบุคลากรรูสึกอบอุน เปนสุข และมีคุณคา จัด
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยและสถานท่ีทํางานใหนาอยู มีกิจกรรมและวิธีการสื่อสารท่ีสรางความรูสึก
ผูกพัน เปนกันเอง ไมมีชองวางระหวางผูบริหารและบุคลากร 
           3.2  ควรพัฒนาอาจารยดานความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
ความเปนความครูอยางเขมขนจริงจังหลากหลายรูปแบบ เชน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพาไปศึกษา
ดูงาน  และการประชุมสัมมนา   
           3.3  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดหลักเกณฑ และทิศทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและ
สนับสนุนงบประมาณอยางพอเพียง   
          3.4  ควรพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและเอ้ือตอการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา  มีการมอบหมายบุคลากรใหคอยดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการใช
งาน  และมีการบํารุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยแีละสื่อการเรียนการสอน ใหเพียงพอ  เหมาะสม พรอมใช  
                3.5   มหาวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผล
การเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษา มีคุณธรรม
พ้ืนฐานตาง ๆ  เชนการพูด  การรูจักกาลเทศะ  การมีจิตอาสาและการแสดงน้ําใจ”           
         3.6 มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายในการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  รวมถึงการแสวงหาผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการผลิต
บัณฑิต  ควรทํา  MOU กับบริษัทใหญ ๆ  เพ่ือรวมมือกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
และควรเขาโครงการสหกิจเพ่ือสรางโอกาสการไดงานทําแกนักศึกษา 
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      4. ดานผลผลิต 
          4.1  มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผล

การเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง  5  ดาน คือ
ดานคุณธรรม  จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี  และ
ชี้แจงใหเกิดความเขาใจรวมกันเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ควรใชกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหและ
คิดเชิงระบบ  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะดานจิตอาสา  ดานวินัยและมารยาทตางๆ เพ่ิมกิจกรรม
ใหนักศึกษากลาคิด  กลาทํา กลาแสดงออกมากข้ึน  เปดโอกาสใหไดสัมผัสกับโลกภายนอก พัฒนา
บุคลิกภาพโดยรวมใหดี  ใหความสําคัญเรื่องการแตงกาย เพราะเปนคุณภาพพ้ืนฐาน   

  4.2 ควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตดานภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยเพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา  นโยบาย 3 ภาษาควรจัดทําใหเปนมาตรฐานและจริงจัง  ควรมีคณะกรรมการ
ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
    4.3 ผูบริหารควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับความรูและทักษะในการบริหารงานใน
มิติการบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล  และมิตคุิณลักษณะดานภาวะผูนําอยางเขมขนและตอเนื่อง   และ
การบริหารของมหาวิทยาลัยควรใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน ผูบริหารระดับกลาง ควรนําวิสัยทัศน 
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาเปนแนวปฏิบัติใหสอดคลองและเปนรูปธรรม  
    4.4  การบริหารศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางของมหาวิทยาลัยควรอาศัย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
     4.5 ขอเสนอแนะในการบริหารงบประมาณ  
             4.5.1  การบริหารงบประมาณควรใหสอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยควร
นําผลการประเมินท่ีผานมา รวมท้ังผลการวิเคราะห  SWOT  ไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขการ
บริหารงาน 
                 4.5.2 ควรกําหนดเกณฑการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณใหชัดเจน หนวยงานควรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ  เพ่ือใหเกิดการยอมรับรวมกัน  
และประชาสัมพันธหรือแจงเกณฑการประเมินใหหนวยงานทราบลวงหนากอนเขียนโครงการ  เพ่ือให
การบริหารการใชงบประมาณของหนวยงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพถูกตองตามเกณฑท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ควรเพ่ิมระดับความเขมขนของเกณฑเพ่ือใหมีความเขมแข็งในการบริหารการใช
งบประมาณอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยปรับเกณฑดานคุณภาพใหประเมินความ
พึงพอใจตามวัตถุประสงคของโครงการ 
        4.5.3  ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเขียนโครงการใหตรงตาม
ยุทธศาสตร  ทําความเขาใจใหชัดเจนวาโครงการประเภทใดควรจัดอยูในยุทธศาสตรใด หนวยงานระดับ
คณะควรเสนอโครงการครบท้ัง 4 ยุทธศาสตร และไมควรมีโครงการมากเกินไป ควรคํานึงถึงกําลังคน 
และเวลาใหเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดปญหาดําเนินการไมทัน  ถาเปนการใชงบประมาณในการดําเนินงาน
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ประจํา เชนการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนโดยใชงบบริหารของหนวยงานไมควรเขียนเปน
โครงการลงตามยุทธศาสตร หนวยงานท่ีควรเปนหลักใหคําแนะนําท่ีถูกตองแกทุกหนวยงานคือ “กอง
นโยบายและแผน”            
         4.5.4  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน     
พิจารณาจากงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2555 จํานวน 566,961,150 บาท  มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานในการดําเนินโครงการเพียง 48,519,537 บาท คิดเปนรอยละ 8.55  
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย        
  จากผลการประเมินครั้งนี้  คณะทํางานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสําคัญเรงดวนตอผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1.สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝายและทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความรูสึก
ม่ันคงทางจิตใจ  มีความภาคภูมิใจในตนเองและมหาวิทยาลัย  อันจะสงผลถึงความรูสึกรักและผูกพันตอ
องคกร  มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน  มีความเปนเอกภาพ  เปนพลังสําคัญท่ีจะรวมกันวางแผน  
และดําเนินการเพ่ือพัฒนากิจกรรมตางๆอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  2. ยึดหลักการมีสวนรวมและกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ  เพ่ือใหเกิดความรูสึกเปน
เจาของ  มีหนาท่ีและมีความรับผิดชอบตอภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยรวมกันโดย “รวมคิด  รวมทํา  
รวมแกปญหา”  
  3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนในดานกระบวนการผลิตบัณฑิต  เพ่ือใหเกิดการพัฒนา  แกไข
จุดออนในดานปจจัยนําเขา  ซึ่งไดแกอาจารย  นักศึกษา  ตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆ  อันสงผลถึง
คุณภาพของบัณฑิต  
  4. ใหความสําคัญกับผลการประเมินทุกรูปแบบท้ังจากการประเมินภายในและภายนอกอยาง
แทจริง  อันหมายถึงการพยายามแกไขปรับปรุงประเด็นตางๆตามขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
  5. ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางปญญาของนักศึกษา อันไดแก ความสามรถในการ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดเชิงระบบ ตั้งแตการกําหนดในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู
และการจัดกิจกรรมเสริมตางๆ   
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 ประเภทของหนวยงาน  ตําแหนง และ คณะท่ีศึกษาของบัณฑิตในหนวยงาน 
81 

6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม 
 ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

89 

7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานสภาวะแวดลอมตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

91 

8 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานสภาวะแวดลอมตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

93 

9 จํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษาและคณะ 96 
10 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและประเภทของบุคลากร 97 
11 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 98 
12 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและตําแหนงวิชาการ 99 
13 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามคณะ/หนวยงานและประเภทของบุคลากร  100 
14  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามคณะ 101 
15 สัดสวนของอาจารยตอจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะ 102 
16 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะท่ีสังกัด 102 
17 การจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2555  จําแนกตามงบรายจาย 105 
18 คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานปจจัยนําเขาตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
106 

19 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานปจจัยนําเขาตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

108 

20 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานปจจัยนําเขาตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา  

109 

21 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานกระบวนการตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

121 



22 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานกระบวนการในการ
บริหารบุคลากรตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

123 

23 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานกระบวนการ  
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

124 

24 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมี 
คุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของ 
บุคลากรสายวิชาการ 

132 

25 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรมคุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากร
สายสนับสนุน 

134 

26 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณาการสูการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

135 

27 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัย 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณาการสูการเรียนการสอน  
และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

137 

28 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปน
ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

138 

29 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปน
ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

139 

30 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท
การบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนย
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

140 

31 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท
การบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปน              
ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

141 

32 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในยุทธศาสตร
ท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการ 

142 



33 
 
 

คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

143 

34 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

144 

35 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

145 

36 รอยละของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและจํานวนโครงการในปงบประมาณ 2555  
จําแนกตามยุทธศาสตร 

147 

37 จํานวนและรอยละของโครงการตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตรจําแนกตามหนวยงาน 148 

38 รอยละของจํานวนโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2555 จําแนกตามยุทธศาสตร 

149 

39 เหตุผลของหนวยงานท่ีไมสามารถดําเนินโครงการไดจําแนกตามหนวยงาน 150 

40 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต     
ในภาพรวมและเปนรายดาน   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

152 

41 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

153 

42 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานความรู   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

154 

43 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานทักษะทางปญญา   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ               

155 

44 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ 

155 

45 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการ 

156 

46 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ในภาพรวมและเปนรายดาน   ตามความคิดเหน็ของนักศึกษา 

157 

47 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

158 



48 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานความรูตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

159 

49 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
ดานทักษะทางปญญา   ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

159 

50 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตามความคิดเห็นของ      
นักศึกษา 

160 

51 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต  
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

161 

52 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
 ในภาพรวมและเปนรายดาน   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

162 

53  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของ  
 บัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

163 

54  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของ 
 บัณฑิตดานความรู   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

164 

55 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
ดานทักษะทางปญญา ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

164 

56 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตามความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต 

165 

57 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

165 

58 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1การผลิตบัณฑิตให
มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากร
สายวิชาการ 

181 

59 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

182 

60 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการ
วิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณาการสูการเรียนการสอน
และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

184 



61 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการ
วิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณาการสูการเรียนการสอน
และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

186 

62 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสู
การเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
สายวิชาการ 

188 

63 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสู
การเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

189 

64 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ
เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

190 

65 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ
เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

191 

66 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
 บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

192 

67 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

193 

68 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานความพึงพอใจใน 
บทบาทการบริหารงาน ตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

194 

69 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับผลการประเมินดานบทบาทการ 
บริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

195 

 
 
 

  



70 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากร 
สายวิชาการในบทบาทการบริหารงาน ตามยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล 

195 

71 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากร 
สายสนับสนุนในบทบาทการบริหารงาน ตามยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภบิาล 

198 

72 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากร 
สายวิชาการในมิติคุณลักษณะของผูบริหาร 

199 

73 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน
ในมิติคุณลักษณะของผูบริหาร 

201 

74 ผลการประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

209 

75 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  คณะครุศาสตร 

210 

76 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

210 

77 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

211 

78 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  คณะวิทยาการจัดการ 

212 

79 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

212 

80 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

213 

81 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

213 

82 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

214 

83 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ                         
ประจําปงบประมาณ  2555  ศูนยวิทยาศาสตร 

214 

84 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555   ศูนยภาษา 

215 

85 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

215 



86 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

216 

87 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ                             
ประจําปงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

216 

88 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  กองกลาง 

217 

89 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  กองบริการการศึกษา 

218 

90 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555   กองพัฒนานักศึกษา 

218 

91 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  กองนโยบายและแผน 

219 

92 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ  2555  กองบริหารงานบุคคล 

219 

93 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ  2555   สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 

220 

94 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ                 
ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

220 

95 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

221 

96 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

221 

97 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555  โครงการบริการหอพักนักศึกษา 

222 

98 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ  2555  โครงการสระวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

222 

99 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555 โครงการหารายได 

223 

100 ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2555 โครงการเชิงธุรกิจ 

224 

101 สรุปจํานวนโครงการ/งบประมาณตามแผนและใชจริง จําแนกตามยุทธศาสตรของ 24 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2555  

225 

 
 



การประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามประจาํปีการศึกษา 2555 

 

 

บทที ่ 1 
บทนํา 

  
1. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญขององคการตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับ
ตัดสินคุณคา  ท่ีจะชวยใหทราบผลการดําเนินงานวาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด  และเปาหมาย
ท่ีตั้งไวมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งนําไปสูการพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาตอไป    มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามเปนองคการหนึ่งท่ีสภามหาวิทยาลัยฯไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตราท่ี 49 และ50  เพ่ือ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาเปนลําดับ  ตั้งแต ปงบประมาณ 2551 เปน
ตนมา  
 ในป พ.ศ. 2554  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค  แผนงาน  งาน/  
โครงการ  ท่ีจัดทําข้ึน  และประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัย   
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็น  ไดแก  การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการ
ผลิตครูใหมีความเปนเลิศ การพัฒนาการวิจัย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ    
บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  การพัฒนามหาวิทยาลัย
สูการเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหง  
การเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมและระบบบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ตาม
วิสัยทัศนของผูบริหารท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย    และไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงครามรับทราบ  พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนแลวนั้น    
   สภามหาวิทยาลัยฯไดใหขอสังเกต ในการประเมินหลายเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณาแลว
เห็นวา ยังมีขอสงสัยในคุณภาพของบัณฑิต  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
บัณฑิตบางสวนไดงานไมตรงสาขา  หรือโปรแกรมวิชาท่ีศึกษา  และความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจริงเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิตหรือไม    คณะกรรมการฯ  จึงเห็นสมควรใหมี
การประเมินคุณภาพของบัณฑิต หรือคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใน 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
นอกจากนั้นควรประเมินกระบวนการผลิตบัณฑิตท้ังระบบ   รวมท้ังประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  ประจําป  2555   เพ่ือจะชวยใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารได
สารสนเทศและรายละเอียดตางๆท่ีสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย  ปรับปรุงแกไข  ตัดสินใจ  
และพัฒนาการดําเนินงานบริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
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2552   และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
นาจะทําใหบัณฑิตแตละระดับและแตละสาขาวิชามีคุณภาพตามมาตรฐาน และความตองการของ
ตลาดแรงงานอยางแทจริง 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาการประเมินแบบ  CIPP  Model ของ  Stufflebeam ซึ่ง
เปนการประเมินในลักษณะ Value Oriented Evaluation  คือเนนการตัดสินคุณคา 
(Stufflebeam,2003 : Online) เปนรูปแบบการประเมินเพ่ือประโยชนทางการบริหารจัดการ ท่ี
สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ แกปญหา และพัฒนาไดเปนอยางดี  ดังนั้นในการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในครั้งนี้  คณะกรรมการฯจึงนํารูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
มาประยุกตใชในการประเมิน ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศครอบคลุมท้ังดานสภาวะแวดลอม
(Context ) ดานปจจัยนําเขา ( Input )  ดานกระบวนการ ( Process )  และดานผลผลิต (Product)  
โดยมีจุดเนนในการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร  
ตลอดจนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ     
 
2. วัตถปุระสงคของการประเมิน 
 
 เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปการศึกษา 2555 โดย
ประยุกตใช รูปแบบ CIPP  ในประเด็นตอไปนี้ 
 1.ประเมินสภาวะแวดลอม (Context   Evaluation : C )  ไดแก  การประเมินความสอดคลอง
ของการบริหารจัดการศึกษากับยุทธศาสตรและความตองการจําเปน (Need  Assessment) ของการ
จัดการศึกษา  นโยบายของรัฐบาลดานการอุดมศึกษา  และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอการอุดมศึกษา    
 2. ประเมินปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation : I ) ไดแก การประเมินความเหมาะสม  และ
ความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใชในการจดัการศึกษา ซึ่งประกอบดวย   บุคลากร   หลักสูตร  ปจจัย
สนับสนุน  สิ่งอํานวยความสะดวก   และงบประมาณ   
 3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )  ไดแก  การประเมินคุณภาพของการ
ดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย   การบริหารหลักสูตร  การแสดงบทบาทใน
การบริหารงานท่ีรับผิดชอบของผูบริหาร และการบริหารงบประมาณ 
 4. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )  ไดแก  การประเมินผลสําเร็จของการบริหาร
จัดการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย   คุณภาพของบัณฑิต  ความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหาร  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ     
  
3. เปาหมาย 
 1.  ระดับความสอดคลองของการบริหารจัดการศึกษากับยุทธศาสตร  ความตองการจําเปน 
(Need  Assessment) ของการจัดการศึกษา  นโยบายของรัฐบาลดานการอุดมศึกษา  และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยท่ีีจะมีผลกระทบตอการอุดมศึกษา    
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  2. ระดับความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษา  
ไดแก  บุคลากร  หลักสูตร   ปจจัยสนับสนุน  สิ่งอํานวยความสะดวก   และงบประมาณ   
  3. ระดับคุณภาพของการดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา  ไดแก  การบริหารหลักสูตร    
การแสดงบทบาทในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบของผูบริหาร และการบริหารงบประมาณ 

 4.  ผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา   
       4.1 ระดับคุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    และความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 
      4.2  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการบริหารงานของอธิการบด ี คณบดี  

ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน  ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงในระหวางป พ.ศ. 2554 -  2555 
     4.3  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ประจําป

งบประมาณ  2555    
      

4. ขอบเขตของการประเมิน 
  1. การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย        เปนการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําปการศึกษา  2555  ตามความคิดเห็นของบุคลากร  ผูใช
บัณฑิต  และจากการวิเคราะห ใน 4  ดาน   คือ ดานสภาวะแวดลอม (Context : C)  ดานปจจัยนําเขา  
(Input: I)    ดานกระบวนการ (Process : P)  และดานผลผลิต (Product :  P)  
  2. การประเมินคุณภาพของบัณฑิต   เปนการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     ตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ใน 5  ดาน  คือ  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรู 
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร      เปนการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานของอธิการบด ี คณบดี  ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน  
ตามกฎกระทรวง  จัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2548  ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงระหวางป พ.ศ. 2554 -  2555  ใน  2  มิติ  ไดแก  มิติดาน
คุณลักษณะและมิติดานบทบาทการบริหารงาน 

4. การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ   เปนการประเมินการใช
จายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  2555 (ตุลาคม  2554  -  กันยายน  2555 )  
ตามประเด็นยุทธศาสตร  4  ประเด็น คือ  การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และ
พัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ2. การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน3. การพัฒนาสู
การเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง4. และการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการ
เรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. ขอจํากัดของการประเมิน 
 

ผูใชบัณฑิตท่ีเปนกลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและกําแพงเพชร ท่ีรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในระหวางปพ.ศ. 2550 – 2555  ของทุกคณะเขาทํางาน  จํานวน  25  คน ซึ่งขอมูลท่ีไดเปนเพียงกรณี
ตัวอยางยังไมเปนตัวแทนของประชากร 

 
6. ความสําคัญของการประเมิน 
 ผลการประเมินจะทําใหผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ไดรับรูขอมูลสารสนเทศ ความเหมาะสม  
จุดเดนจุดดอยของการบริหารจัดการศึกษา  คุณภาพของการผลิตบัณฑิต  ความพึงพอใจของบุคลากร
ในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร และประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ  
ซึ่งจะสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย  และพัฒนาการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2552   และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และชวยใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานยิ่งข้ึน 
 
7. นิยามศัพทเฉพาะ 
           1. การประเมินรูปแบบ  CIPP  หมายถึง  กระบวนการแสวงหา  รวบรวมขอมูล สารสนเทศ 
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําไปสูการตัดสินคุณคา  โดย
แบงเปน  4  ดาน  ไดแก  การประเมินสภาวะแวดลอม   ปจจัยเบื้องตน  กระบวนการ  และผลผลิต 

                  1.1  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C )  หมายถึง  การประเมิน
ความสอดคลองของการบริหารจัดการศึกษากับยุทธศาสตรและความตองการจําเปน (Need  
Assessment) ของการจัดการศึกษา   นโยบายของรัฐบาลดานการอุดมศึกษา  และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบตอการอุดมศึกษา    
     1.2  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation : I )   หมายถึง การประเมินความ
เหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย 
  1.2.1 บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรสายวิชาการ   สายสนับสนุน  และนักศึกษา ใน
สังกัดคณะ / สํานัก / สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
  1.2.2 หลักสูตร หมายถึง  กลุมรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปดสอนใน
ปการศึกษา 2555 
  1.2.3 ปจจัยสนับสนุน  หมายถึง  หองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสถานท่ี
ท่ีใชในการจัดการศึกษา   
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  1.2.4  สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การบริการสาธารณูปโภคและระบบการ
บริการท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษา   

 1.2.5  งบประมาณ  หมายถึง เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัยท่ีจัดสรรใหคณะ สํานัก/สถาบัน ศูนย และหนวยงาน  ท่ีอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง  4  ดาน 
       1.3  การประเมินกระบวนการ (Process   Evaluation : P )  หมายถึง  การประเมิน
คุณภาพของการดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย 
  1.3.1  การบริหารหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การฝกประสบการณวิชาชีพ   การประเมินผลการเรียนรู  การพัฒนาอาจารย  การพัฒนานักศึกษา  
การมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของผูใชบัณฑิต   
  1.3.2  การแสดงบทบาทในการบริหารงาน หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ
ของผูบริหารตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ท้ัง  4  ดาน 
  1.3.3  การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินงานในการ  จัดสรร  ใชจายและ
ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร และแผนงานโครงการ   
    1.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )  หมายถึง   การประเมินผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบดวยการประเมินคุณภาพของบัณฑิต   และ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต     ความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร   ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ         
        1.4.1  การประเมินคุณภาพของบัณฑิต  หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคลากรสายงาน
วิชาการ  นักศึกษา  และผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   ใน  5 ดาน  คือ  
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ    
   1.4.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม   หมายถึง  การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ  มีวินัย ใฝเรียนรู  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีจิต
สาธารณะ   รกัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  รักความเปนไทย อยูอยางพอเพียง เขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก
   1.4.1.2  ดานความรู  หมายถึง  การมีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและ
เปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนา
ของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรู      สวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฏ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
   1.4.1.3  ดานทักษะทางปญญา   หมายถึง  ความสามารถคนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจและสามารถประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และ
ใชขอมูลในการแกไขปญหาและงานอ่ืน ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและหา
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แนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  สามารถคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  
  1.4.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   หมายถึง  
การมีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม 
สามารถแสดงออกถึงภาวะผูนํา สามารถชักนําใหผูอ่ืนเชื่อถือและปฏิบัติตามได  มีความเห็นใจผูอ่ืน และ 
สามารถทํางานรวมกันผูอ่ืนได  
              1.4.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   หมายถึง  ความสามารถศึกษาและทําความเขาใจประเด็นปญหา สามารถเลือกและ
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา              
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
            1.4.2   ความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงาน   หมายถึง  ความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีตอการผลการบริหารงานของอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม         
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในมิติดานการบริหาร     และ
มิติดานคุณลักษณะ 
                1.4.2.1 มิติดานการบริหาร   หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคลากรตอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของผูบริหารตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ท้ัง  4  ดาน 
                   1.4.2.2  มิติดานคุณลักษณะ หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคลากรตอ
คุณลักษณะของผูบริหารดานภาวะผูนํา  ไดแก  การมีวิสัยทัศน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ฉลาด   
มองการณไกล  คิดนอกกรอบ เชื่อม่ันในตนเอง รับผิดชอบ มุงม่ัน ตั้งใจ  อุทิศเวลาและเสียสละ     
มีความรูและรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี  มียุทธวิธีในการทํางาน คิดหาวิธีใหมท่ีดีกวาในการทํางาน  
ทํางานอยางมีจิตสํานึก ดวยใจรักและมีความภูมิใจตองานท่ีทํา  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ซื่อสัตยและมีศักดิ์ศร ี 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีทักษะในการสื่อสาร  สามารถจูงใจ เสริมสรางความสามัคคีและความ
เขาใจอันดีระหวางบุคลากร  และสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร    

   1.4.3  การประเมินประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ  หมายถึง  การประเมินผล
สําเร็จของหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ในการดําเนินโครงการ   ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ในดานปริมาณและดานคุณภาพ 
         1.4.3.1 ความสําเร็จดานปริมาณ  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน
ใหประสบผลสําเร็จ โดยพิจารณาจากรอยละของจํานวนหนวยนับท่ีดําเนินการจากจํานวน ท่ีกําหนดไว
ในแผน  
                  1.4.3.2  ความสําเร็จดานคุณภาพ  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามของผูรับบริการ  ท่ีโครงการ
จัดทําไว 
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         1.4.4  การประเมินประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  หมายถึง  การ
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การใชจายงบประมาณตามแผนงาน  งาน  และโครงการตามเปาหมายของงาน  โดยพิจารณาจากคา
รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจายของหนวยงาน 
   2. ประเด็นยุทธศาสตร  หมายถึง กรอบทิศทางการบริหารงาน     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามในปการศึกษา  2555   เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค    ซึ่งแบงเปน  4  ประเด็น  คือ  การ
ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ2. การพัฒนาการ
วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน3. การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง4. และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
     2.1 ประเด็นยุทธศาสตรการยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูใหมีความเปนเลิศ   หมายถึง  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   พัฒนาสงเสริมใหบัณฑิตมีทักษะการใชภาษา 3 ภาษา  
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี   การพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานมีความ
สอดคลองกับทองถ่ินและความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง   และการเพ่ิมความเขมแข็งและขีด
ความสามารถของอาจารยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา   
     2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการวิจัยและ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอน และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    
หมายถึง  การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  และสรางนักวิจัยรุนใหม    เรงรัดการผลิตงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  สนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือการเรียนการสอน  การวิจัย  และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  เรงรัดการสรางผลการวิจัย  อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริลงสู
ทองถ่ิน  พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

    2.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนลาง  หมายถึง การจัดตั้งองคกรหลักในการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง   
อนุรักษศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  และสรางเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนลาง 
              2.4 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู ภายใต
สภาพแวดลอมท่ีด ีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล    ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคการแหงการเรียนรู   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

3. หนวยงาน  หมายถึง  คณะ  สํานัก   สถาบัน  ศูนย   และหนวยงานท่ีอยูในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 
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4. ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีบริหารงานในตําแหนงระหวางป พ.ศ. 2554 -  2555 

 5. บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดแก  บุคลากร
สายงานวิชาการ  สายงานสนับสนุน  และนักศึกษา ปการศึกษา  2555 

        5.1 บุคลากรสายงานวิชาการ  หมายถึง  ขาราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย  และ
อาจารยประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีเปนอาจารยผูสอน   

         5.2 บุคลากรสายงานสนับสนุน  หมายถึง  ขาราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา   เจาหนาท่ีประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ท่ีปฏิบัติงานดานการบริการและธุรการ    

         5.3 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  ชั้นปท่ี  3  ปการศึกษา  2555 

 6. ผูใชบัณฑิต  หมายถึง  ผูวาจางหรือหัวหนางานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
พิษณุโลก สุโขทัยและกําแพงเพชร ท่ีรับบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาในระหวางปพ.ศ. 2550 – 2555  ของ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเขาทํางาน      

   
7.  ระยะเวลาดําเนินการประเมิน 
 ระยะเวลาดําเนินการประเมิน ตั้งแตวันท่ี  1  ธันวาคม  2555  ถึงวันท่ี   31  มีนาคม   2556 
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บทที ่2 
เอกสารและงานประเมนิที่เก่ียวของ 

  
 การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปการศึกษา  2555  คณะทํางาน
ขอนําเสนอเอกสารและงานประเมินท่ีเก่ียวของ  ตามลําดับดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย  
1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

 2.  บริบทของการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
     2.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต 
     2.2 นโยบายของรัฐบาลดานการอุดมศึกษา 
     2.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบตออุดมศึกษาไทย 

 3.  ธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา 
      3.1    ความหมายของธรรมาภิบาล 

     3.2   องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
      3.3   การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร 

       3.4   บทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 4. แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา 
       4.1  ความหมายของภาวะผูนํา  

      4.2  คุณลักษณะของผูนํา 
      4.3  ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 
      4.4  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําอุดมศึกษา 

 5.  แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของในการประเมิน 
               5.1  ความหมายของการประเมิน  
        5.2  ธรรมชาต ิปรัชญา และประเภทของการประเมิน 
            5.3  คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
        5.4  การประเมินตามรูปแบบ CIPP  
 6. งานประเมินท่ีเก่ียวของ 
 7. กรอบแนวคิดในการประเมิน 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
        1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเติบโตกาวหนามาเปนลําดับ ในปการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการตามปรัชญา   วิสัยทัศน    พันธกิจและอัตลักษณ 
ดังนี้  (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2554  : 2) 
           ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
  วิสัยทัศน : เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําของประเทศ  มีความเปนเลิศดานการผลิตครู 
เปนองคการแหงการเรียนรู  สืบสานแนวพระราชดําริและเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง   
            พันธกิจ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   กําหนดพันธกิจไว   6  พันธกิจ  คือ 
   1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมคุณภาพ 
    2.  ศึกษาวิจัย  สรางสรรค  สงเสริม และถายทอดองคความรูสูทองถ่ินและสากล 
   3.  บริการวิชาการแกสังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  
   4.  ผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
   5.  สงเสรมิ  สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 
 อัตลักษณ  : บัณฑิตมีคุณธรรม  คุณภาพ 
 
          1.2 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
               ในปการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีแนวทางในการดําเนินการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร  4  ขอ ดังนี้ 
                ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการ
ผลิตครูสูความเปนเลิศ   
                       1.1 เปาประสงค 

                 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตและบัณฑิตมีทักษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ภาษาคอมพิวเตอร) 

 
    1.2 เปาหมายเชิงกลยุทธ 
                    (1)  ระดับความสําเร็จของนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
                     (2)  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูสูความเปนเลิศ 
                     (3)  รอยละของนักศึกษาครูท่ีมีทักษะทางภาษา 3 ภาษาไมต่ํากวา  เกณฑ  



11 
 

การประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามประจําปการศึกษา 2555 

 
 

             (4)  รอยละความพึงพอใจผูใชบัณฑิต   ผูประกอบการ ไมต่ํากวาเกณฑ 
             (5)  รอยละของอัตราการมีงานทําหรือศึกษาตอ ของบัณฑิตไมต่ํากวาเกณฑ  
             (6)  รอยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาใหสอดรับกับเกณฑมาตรฐาน 
        หลักสูตร TQF 
             (7)  รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ การเรียนการสอนใหสอดรับกับ    
                           เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  TQF 
           1.3  กลยุทธ 

                     (1)  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรม   (ภูมิฐาน  ภูมิรู   ภูมิธรรม 
ภาวะผูนํา) สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

                      (2)  พัฒนาสงเสริมใหบัณฑิตสายครูมีทักษะการใชภาษา 3 ภาษา 
                      (3)  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                      (4) ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน มีความ     

สอดคลองกับทองถ่ินและความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
                      (5)  เพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถของอาจารยใหมี   คุณภาพตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา 
      ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการวิจัย  และสืบสานโครงการ      อันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
             2.1 เปาประสงค 
                    เปนแหลงสราง พัฒนาองคความรู และการถายทอด เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใน

จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 
              2.2 เปาหมายเชิงกลยุทธ 

                       (1) นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยอาวุโสเพ่ิมข้ึนท้ังคุณภาพ                     
และปริมาณ 
                        (2) ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือ      
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
                        (3) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม และนํา      
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
                        (4)  ศึกษาวิจัย ถายทอด และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริลงสูทองถ่ิน 
                         (5)  เครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
                                   (6)  แหลงเรียนรูและแหลงบริการวิชาการมีความพรอมใหบริการอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
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                (7)  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
                          2.3 กลยุทธ 
                (1)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสราง
นักวิจัยรุนใหม 
                          (2) เรงรัดการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  และสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย                       
       (3) สนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาการเรียน
การสอนการวิจัย และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
                          (4) เรงรัดการสรางผลการวิจัย ถายทอดความรูจากโครงการสืบสานงาน 
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริลงสูทองถ่ิน 
                          (5) พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ 
                          (6) พัฒนาแหลงบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
                          (7) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 
   3.1 เปาประสงค 

                          เปนศูนยกลางขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
             
            3.2 เปาหมายเชิงกลยุทธ 

                  (1) จํานวนกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน กับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัย/การบริการวิชาการ 
                            (2) จํานวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดานศิลปะและวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
                            (3)  จํานวนมาตรฐานคุณภาพงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และมี
ผลงานเปนท่ียอมรับ 

                     3.3 กลยุทธ 
                            (1)  จัดตั้งองคกรหลักในการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนลาง 
                           (2) อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                           (3)  สรางเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

      ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต
สภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

                      4.1 เปาประสงค 
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                             เปนองคการแหงการเรียนรู บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                      4.2 เปาหมายเชิงกลยุทธ 

                          (1)  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
                (2)  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวยงานสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู        
       (3)  ระดับความสําเร็จในการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการ   
                  (4)  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวและแสดงถึง
สุนทรียภาพ 
                                   (5)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

                 4.3 กลยุทธ 
                (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                (2) ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 
                (3) พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัย สีเขียว (Green University) 
    สรุปไดวา  ในปการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการบริหารจัดการตามปรัชญาท่ีวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมีวิสัยทัศน คือเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนํา   เปนเลศิดานการผลิตครู เปนองคการแหงการเรียนรู  
สืบสานแนวพระราชดําริและเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  มีพันธกิจ 6  ดาน  คือผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมคุณภาพ ศึกษาวิจัย  สรางสรรค  สงเสริม และถายทอดองคความรูสูทองถ่ินและ
สากล  บริการวิชาการแกสังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ผลิตและพัฒนา
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ สงเสริม สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี    
และไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปน  4  ประเด็น  ไดแก (1)  การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครู สูความเปนเลิศ  (2)  การพัฒนาการวิจัย และสืบสาน
โครงการ    อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน  (3)  การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  (4)   การพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. บริบทของการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 



14 
 

การประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามประจําปการศึกษา 2555 

 
 

 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีสอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียน    
พรอม ๆ  กับทําหนาท่ีรวบรวม  สังเคราะห วิเคราะห สรางและเผยแพร  “ความรู” ผานกระบวนการ
ศึกษาวิจัยโลกในอดีต  สิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบันและสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ผลท่ีสังคมควรไดรับจาก
มหาวิทยาลัยคือ  “บัณฑิต” มีความรูสามารถเขาสูชีวิตการทํางาน  เปนพลเมืองท่ีไดรับการขัดเกลาทาง
สังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี   สวนความรูและองคความรู ท่ีเปนผลผลิตจากมหาวิทยาลัย 
นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว  ยังจะตองชวย
นําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย  (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  
2551 : 1) 
 การวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   จึงตองคํานึงถึงกฎหมาย   
แนวคิดเก่ียวกับสภาพท่ีเก่ียวของ  ไดแก  มาตรฐานอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต  นโยบายของรัฐบาล
ในการจัดการศึกษา  ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีท่ีจะมีผลกระทบตอ
การอุดมศึกษาไทย   ดังรายละเอียดตอไปนี้   
  2.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต 
            ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2544  มาตรา 34  กําหนดใหคณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติโดยคํานึงถึงความเปน
อิสระความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ    คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา 
วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แลวประกาศเปนมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไว 2 ดาน คือ 
มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี้  ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 1-3 ) 
            2.1.1   มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา   
         มาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา  ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน  ดังนี้ 
          2.1.1.1   ดานกายภาพ  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดวยลักษณะ
สําคัญของอาคารเรียนท่ีดี  มีหองครบทุกประเภท   พ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชในการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา  จํานวนนักศึกษาในแต
ละหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพ้ืนท่ีใชสอยอาคารโดยประมาณ
รวมท้ังตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร  ครุภัณฑการศึกษาและ
คอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา    ท้ังนี้อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความม่ันคง
ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
         2.1.1.2  ดานวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการ
ปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิต
บัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการของประเทศและของผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันวาผูเรียนจะ
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ไดรับการบริการการศึกษาท่ีดี  สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพสถาบันตองมีการบริหาร
วิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลท้ังในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน
และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
         2.1.1.3  ดานการเงิน สถาบันอุดมศึกษา มีความพรอมดานการเงินท้ังงบการเงิน
รวมและงบท่ีจําแนกตามกองทุน  มีแผนการเงินท่ีม่ันคงเปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัด
การศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว   รวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ี
แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร  การใชจายท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงเปนธรรมอยาง
ชัดเจน  รวมท้ังการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 
          2.1.1.4  ดานการบริหารจัดการ  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอด  วิสัยทัศน  คานิยมไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีกําหนดไว  โดยมีสถาบันทําหนาท่ีกํากับนโยบาย การดําเนินการ
ตามแผน  การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดใหกับ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  รวมท้ังกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีกําหนดไวมีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานสถาบันและ
การบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมในสถาบันและภายนอกสถาบัน       ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวยหลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได  หลักการมี
สวนรวมและหลักความคุมคา 
           2.1.2   มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
         มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดาน ดังนี้ 
         2.1.2.1 ดานการผลิตบัณฑิต        สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษา
เขาเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิต
อยางมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบันตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด 
และจัดใหมีขอสนเทศท่ีชัดเจน  เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตรและตอบสนองความตองการของ
นักศึกษา 
         2.1.2.2  ดานการวิจัย  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัย
อยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใตจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  
งบประมาณ  มีการบริหารจัดการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  นักวิจัย  บุคลากรใหมี
สมรรถนะในการทําวิจัย  สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหได
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ  และงานริเริ่มสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ  มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศสามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชน 
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         2.1.2.3  ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการ
ทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังในวงกวาง และกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและ
ตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลาย
ลักษณะ  อาทิ  การใหคําปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การคนควาเพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม  การ
ใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ  การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนท่ัวไป  
การใหบริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิง
พาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือใหเกิดองค
ความรูใหม 
         2.1.2.4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษามีการ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหนวยงานและสถาบัน  มีระบบและ
กลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือโดยออมเพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึง
คุณคาเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใชเปนเครื่อง
จรรโลงความดีงาม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง  ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของสถาบัน 
   สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาตองมีมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา ท้ังในดานกายภาพ ดานวิชาการ  ดานการเงิน และดานการบริหารจัดการ และตองมี
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบดวย มาตรฐานดานการผลิต
บัณฑิต  ดานการวิจัย ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
         2.1.3  องคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ึน  เพ่ือกําหนดองคประกอบคุณภาพ  และตัวบงชี้ใน
การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไว 8 ตัวบงชี้  ไดแก ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู  
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต และระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
ดังรายละเอียด ตอไปนี้ ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 47 - 48) 
            2.1.3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
               สถาบันอุดมศึกษา มีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองปรัชญา  
ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจและความพรอมของสถาบันตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคมมีการพัฒนาหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการ
ประกันคุณภาพ หลักสูตรมีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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              2.1.3.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
               การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการ
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต  ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน 
       2.1.3.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
               สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความ
รับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูใน
ศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง  เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนรวมท้ังการแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศ  การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน ดังกลาวของอาจารยตาม
พันธกิจของสถาบัน 
      2.1.3.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
               การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
และขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพ
สอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 
                2.1.3.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
                       สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน 
โดยเฉพาะเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
หองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  การบริการดานงานทะเบียน  การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน  
นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา  หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย  บริการอนามัย 
การจัดจําหนายอาหารเปนตน 
              2.1.3.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
             กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุนโดยการมีสวนรวมจาก
บุคคล  สถาบันหรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ
นักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา  
เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การจัดใหมีชั่วโมง
เรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางเพียงพอมีการจัด
สัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดทําโครงการ  มีการเรียนการสอนทางเครือขายอินเทอรเนต
(Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
              2.1.3.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 
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           คุณลักษณะของบัณฑิต  หมายถึง  คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน  คือคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติของแตละหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต  คุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก  ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะ
ทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต   
อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช   และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาต ิ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เชน การบริหารจัดการ  การเปน
ผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง  สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตหรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะ
เพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษและการนําเสนอผลงาน 
           2.1.3.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา 
             คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสงัคม  ดังนั้นสถาบันจึงควรมีการวัด
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีสถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
        สรุปไดวา พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต  จึง
จําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพในการผลิตบัณฑิตซึ่งมีองคประกอบและตัวบงชี้
ในการผลิตบัณฑิต ไดแก  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระบบการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   และระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา   
 
        2.1.4   คุณลักษณะของนักศึกษาแรกเขา 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  ( Thai Qualification Framework for  Higher  Education ; 
TQF :HEd) เพ่ือเปนเครื่องมือในการนํานโยบายท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเก่ียวกับ
มาตรฐานการศึกษา  ในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปน
รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู 
(Learning  Outcomes) ของนักศึกษา  ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒ ิ
และสื่อสารใหสังคม  ชุมชน  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ
เชื่อม่ันถึงผลการเรียนรูท่ีบัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและตางประเทศ( คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552  : 1) 
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    นักเรียนท่ีเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา   จะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาท่ีมีพ้ืนฐานความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในท่ีนี้หมายรวมถึงความรู  ความสามารถในสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม  ตามท่ี
กําหนดไว ในมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคและประยุกตใช
ความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขาวิชาท่ีจะเรียนในสถานการณใหม ๆ ได  นอกจากนี้ 
คุณลักษณะของนักศึกษาแรกเขาก็เปนตัวปอนท่ีสําคัญท่ีเปนปจจัยใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เพราะ
เปนพ้ืนฐานความรูความสามารถท่ีสําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   ดังนั้น  นักเรียนท่ีเขา
เรียนในระดับอุดมศึกษาจะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ ( คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 : 7 – 8 ) 
   (1)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบ
ของคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตนอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความ
รับผิดชอบตอครอบครัว  ชุมชนและสังคมไทย  มีความสามารถวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความ
ขัดแยงทางคานิยม  สามารถสรุปผลการโตแยงและยอมรับผดิชอบตอการตัดสินใจท่ีไดทําลงไป 
    (2)  ดานความรู  มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรูและทักษะท่ีสําคัญในกลุม
สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุมพัฒนาบุคลิกภาพ  (สุขภาพและพลานามัย)  ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพ  เทคโนโลยี  และ
ภาษาตางประเทศ มีการเพ่ิมเติมองคความรูในกลุมสาระ  สาขาวิชาท่ีเลือกเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม
ในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
    (3)  ดานทักษะทางปญญา มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
วิชาท่ีศึกษา    มีความสามารถในการประยุกตใชความรู ความเขาใจท่ีลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยง
และปญหาใหม ๆ  ในวิชาตาง ๆ  ท่ีเรียนและในชีวิตประจําวัน   ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืน ๆ  สามารถ
ประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น 
    (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  มีความ
รับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง  สามารถท่ีจะริเริ่มและพัฒนาการเรียนรูทาง
วิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืน ๆ  ของตนเองได  สามารถท่ีจะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและ
ทํางานท่ีมอบหมายใหแลวเสร็จโดยอาศัยการแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือจุดมุงหมายรวมกัน 
    (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรตลอดจนใชทักษะทางคณิตศาสตร
ข้ันพ้ืนฐานในการแกปญหาในการศึกษา ในการทํางานและในสภาพแวดลอมของสังคม สามารถสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  สรุป ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะตองมี
คุณลักษณะดานคุณธรรม  จริยธรรม   ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
                   2.1.5   คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค       
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              ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูดังตอไปนี้ 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552  : 9 – 10) 
            (1)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต 
เสียสละเปนแบบอยางท่ีดี  เขาใจผูอ่ืนและเขาใจโลก เปนตน 
     (2)  ดานความรู  มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  
ตระหนัก  รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเขาใจเก่ียวกับ
ความกาวหนาของความรู เฉพาะดานในสาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการ
แกปญหา  และการตอยอดองคความรู  สวนหลักสูตรวิชาชพีท่ีเนนการปฏิบัติ     จะตองตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
                (3) ดานทักษะทางปญญา  สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
สามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ  จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและใชขอมูลท่ีไดใน
การแกปญหาและงานอ่ืน ๆ  ดวยตนเอง  สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขไดอยางสรางสรรค  โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฏ ี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพ  สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมใน
การแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
         (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  มีสวน
ชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุมสามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจน  และตองใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา  มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 
          (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผลแปลความหมาย  และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน  
สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
  นอกจากนี้คณะกรรมการบัญญัติศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย ไดพิจารณาลักษณะนิสัยท่ี
พึงประสงคสําหรับเด็กไทยไว 8 ประการ   คือ   (คณะกรรมการบัญญัติศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย, 
2555 : ไมปรากฏเลขหนา) 
       (1) รักชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย ความรักในสถาบัน ชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตริยเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีประวัติความเปนเอกราช และมี
อธิปไตยมาเปนระยะยาวนาน  ชาติไทยเปนชาติท่ีมีอารยธรรม        มีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ   
และมีสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีพระราชกรณียกิจทํานุบํารุงประชาชนและประเทศชาติ 
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             (2) ซื่อสัตยสุจริต  ความซื่อสัตยสุจริต เริ่มตั้งแต การคิด ไมกลาวเท็จ ไมโลภ ซื่อสัตย
ตอตนเอง ตอหนาท่ีการงาน ประกอบอาชีพสุจริตจะชวยใหเด็กและเยาวชนเติบโตอยางถูกตอง ไดรับ
การยกยองใหเกียรติ 
         (3) มีวินัย ความมีวินัยเปนเรื่องของความเปนระเบียบ รับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
ควบคุมจิตใจไดซึ่งกอใหเกิดการกระทําท่ีถูกตองเรียบรอยและสําเร็จ  
   (4) ใฝเรียนรู การใฝรู ใฝเรียน เปนเรื่องสําคัญโดยเฉพะในยุคท่ีมีความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทําใหความรู ความคิด คานิยม ขยายตัวผานเครือขายสารสนเทศไดอยาง
กวางขวาง รวดเร็ว  การใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิตชวยใหรูทันโลก  สามารถปรับตัวเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  ไดดี 
      (5) อยูอยางพอเพียง การอยูอยางพอเพียงเปนคุณลักษณะท่ีมีพ้ืนฐานจากปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จประเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกประชาชนชาว
ไทยในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ใหรูจักความพอประมาณ ไมเกินกําลัง ทําอะไรมีเหต ุมีผล มี
ภูมิคุมกัน มีหลักประกัน ไมประมาท รอบรู รอบคอบ และมีคุณธรรม 
             (6) มุงม่ันในการทํางาน การมุงม่ันในการทํางานเปนคุณลักษณะท่ีจะทําใหมีความเพียร 
มานะพยายาม ไมทอถอยงาย ทํากิจการใดก็ทําอยางเต็มสติกําลัง ท้ังกําลังกายและกําลังความคิด 
  (7) รักความเปนไทย การรักความเปนไทยเปนบุคลิกภาพโดยรวมของคนไทยท่ีมีความ
สุภาพออนโยน  รักสงบ  มีอัธยาศัยไมตรี  มีขนบประเพณี  วัฒนธรรม  ท่ีเปนเอกลักษณ มีภาษาเปน
ของตนเอง  และมีประวัติของความเปนปกแผน  สมัครสมานสามัคคี จึงไดถือวา ความเปนไทยและ
ความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเปนไทยนั้น เปนสิ่งท่ีคนไทยควรดํารงรักษาไวเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของ
ชาต ิ
           (8) มีจิตสาธารณะ  การมีจิตสาธารณะเปนคุณลักษณะของคนไทย ซึ่งมีความเอ้ือ
อาทรมาตั้งแตดั้งเดิม ผูใหญดูแลเด็ก ผูอาวุโสดูแลผูอยูในวัยเยาว  การดูแลกันกอใหเกิดการชวยเหลือ
กันเก้ือกูลกันฉันญาติมิตร  ฉันเพ่ือน  ฉันพ่ีนองและรวมไปถึงการไมดูดายในกิจการบางอยางท่ีควร
กระทําหรือควรชวยได    
  การศึกษาควรมุงใหท้ังความรู  ประสบการณ     และการจัดสภาพแวดลอมอยาง
บูรณาการ กิจกรรมสรางเสริมลักษณะนิสัยนี้รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ  อาทิ การพัฒนาจิต ลูกเสือ        
ยุวกาชาด เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน ซึ่งเอ้ือตอการปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาว ควบคูกับการอบรม 
สั่งสอน เลี้ยงดูจากครอบครัว เพ่ือใหกอใหเกิดคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม ซึ่งจะเปนพฤติกรรมติดตัวชวยให
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  สรุป คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคประกอบดวยดานคุณธรรม  จริยธรรม อาทิ 
การมีวินัย ใฝเรียนรู  รับผิดชอบ ซื่อสัตย  มีจิตสาธารณะ   รักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  รักความ
เปนไทย มีความพอเพียง เขาใจผูอ่ืนและโลก  ดานความรู ไดแกการมีองคความรูในสาขาวิชา มีความ
เขาใจในความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฏ ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ  ดานทักษะทางปญญาไดแก สามารถคนหาขอเท็จจริง   ประเมินขอมูล 
แนวคิด และหลักฐานใหม ๆ  ศึกษาปญหาท่ีซับซอนและหาแนวทางในการแกไขปญหา  คิดวิเคราะห
และคิดสรางสรรค   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ไดแก  สามารถ
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แกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค มีภาวะผูนําสามารถชักนําใหผูอ่ืนเชื่อถือและปฏิบัติตาม  มี
ความเห็นใจผูอ่ืน และ สามารถทํางานรวมกันผูอ่ืนได ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก  สามารถศึกษาและทําความเขาใจประเด็นปญหา  ประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรในการศึกษาคนควาและการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ   สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน    และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
 
  2.2  นโยบายของรัฐบาลดานการอุดมศึกษา 
    คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ดานการศึกษาของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี   ไดแถลงตอรัฐสภา  เ ม่ือวันท่ี  23  สิงหาคม  2554  ในสวนท่ีเ ก่ียวของกับ
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี ้
                   2.2.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนา
ระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม   มุงสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมท้ังสรางความ
ตระหนักในสิทธิและหนาท่ี ความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง 
                   2.2.2 สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความ
เสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผู
บกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย   จัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ี
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือ
ขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา  ลดขอจํากัดของการเขาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับ
รายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเม่ือมีรายไดเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวได  พักชําระหนี้แกผูเปนหนี้
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมี
ระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เปดโอกาสให
เด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษา
ตลอดชีวิต    
    2.2.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการผลิต
ครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิง
ประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง   ขจัดปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา 
     2.2.4  จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายได
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ระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับ
สถานศึกษา    
      2.2.5  เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ 
โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
      2.2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัย
ใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติ
เพ่ือสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู
การสรางรากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชา
ท่ีจําเปนพัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

     2.2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคม 
อาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการ
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม 
     สรุปไดวา นโยบายเก่ียวกับการอุดมศึกษาของรัฐบาล มีสาระสําคัญคือเรงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคู
คุณธรรม  สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม ใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยจัดใหมี “โครงการเงินกู
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต” ปรับปรุง  ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง   เรง
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย   
รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน   โดยวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของ
ภาคการผลิตและบริการ 
 
 2.3  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอการอุดมศึกษาไทย 
        แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ไดประมวลและคัดกรอง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยี  ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสังคมไทยและตอเนื่องมาถึง
อุดมศึกษา   ประกอบดวยประเด็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดานประชากร  พลังงานและ
สิ่งแวดลอม  การมีงานทําและตลาดแรงงาน   การกระจายอํานาจการปกครอง  ความรุนแรงและความ
ขัดแยง  เยาวชนและอาชีพภายหลังยุคอุตสาหกรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2551: ก-ง) 
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          2.3.1   ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร 
       ประชากรในอนาคตจะเพ่ิมข้ึนในอัตราการเพ่ิมท่ีลดลง พรอมกันนี้  สังคมไทย
กําลังเคลื่อนเขาสูสังคมสูงอายุ   (Ageing  Society)   มากข้ึน   ดังท่ีหลายประเทศกําลังประสบอยู  
ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงดานประชากรท่ีจะมีตอการ
พัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะตอไป  โดยมีอุดมศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งใน
การแกปญหาและการปรับตัวของสภาพประชากรท่ีเปลี่ยนไป  ซึ่งตองพิจารณาในรายละเอียดของ
ประชากรท่ีมี  3  กลุมหลัก คือ  กลุมเด็ก กลุมแรงงาน  และกลุมผูสูงอายุ  กลาวคือ  ประชากรวัยเด็ก
จะลดลงสาเหตุสําคัญมาจากนโยบายคุมกําเนิดและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของประชากรในวัยเจริญพันธุ
นับเปนสัญญาณสําคัญท่ีสงผลตอจํานวนท่ีนั่งของอุดมศึกษาในอนาคต   วัยแรงงานซึ่งเปนประชากรชวง
อายุ 15 - 59  ป  แมมีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน  แตเปนการเพ่ิมในอัตราท่ีลดลง  อัตราท่ีลดลงดังกลาวจะสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอความอยูดีกินดีของสังคม ทางออกในการแกปญหาท่ีสําคัญคือการยกระดับผลิต
ภาพตอหนวยของแรงงาน  เพ่ือใหสามารถปอนผลผลิตสูสังคมไดอยางเพียงพอ  เปนท่ีประจักษวา  
ความเจริญกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังความรูความเอาใจใสท่ีดีข้ึนในการรักษาสุข
พลานามัยของตนเอง ทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน  นอกเหนือจากการดูแลผูสูงอายุแลว สังคมยังตอง
พิจารณาถึงการทํางานบางระดับหลังเกษียณอายุของประชากรกลุมนี้เทาท่ีเปนไปได และเปนประโยชน
ตอผูสงูอายุและสังคมโดยรวม ซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตและฝกทักษะจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสราง
ความพรอมในลักษณะดังกลาว 
           แนวทางการพัฒนา คือ การขยายตัวเพ่ือรองรับประชากรวัยอุดมศึกษา  18-22 ป 
เยาวชนวัยเขาเรียนอุดมศึกษาจะลดนอยลง  ในขณะเดียวกันอุดมศึกษาเพ่ิมความสําคัญกับคุณภาพ
การศึกษา  สงเสริมการสรางความรูตกผลึกความรูเปนองคความรู  ใชความรูใหเกิดประโยชนทางสังคม
เศรษฐกิจและพาณิชย  รัฐตองตัดสินใจเชิงนโยบายระหวางการเปดกวางและการจํากัด  คุณภาพ
อุดมศึกษาโดยรวมยอมลดลง  ถาเนนแตดานปริมาณ    เพ่ือใหวัยแรงงานท่ีจะตองรับภาระหนักข้ึนใน
การเลี้ยงดูสังคม  อุดมศึกษาตองพัฒนาคนไทยใหมีผลิตภาพเศรษฐกิจสูงข้ึน    ซึ่งข้ึนกับปจจัยสาม
ประการ  คือ  คุณภาพและระยะเวลาท่ีไดรับการศึกษา  การฝกอบรมและการพัฒนาท่ีตอเนื่อง  ผูสูงวัย
มีสุขภาพดีข้ึนและอายุยืนยาวข้ึน  อุดมศึกษาตองตระหนักและเสริมสรางความสําคัญของสถาบัน
ครอบครัว การดูแลผูสูงอาย ุ บทบาทของผูสูงอายุตอครอบครัวและชุมชน การเปนคลังสมอง  เปนตน  
                    2.3.2 พลังงานและสิ่งแวดลอม 
 พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะท่ี
สิ่งแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  ท้ังพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นท่ีเก่ียวของท้ังใน
ระดับโลกและระดับประเทศ ประเทศไทยตองซื้อและนําเขาพลังงานภายนอก และพ่ึงพากาซธรรมชาติ
ท่ีใชเปนเชื้อเพลงในการผลิตกระแสไฟฟา   ดานสิ่งแวดลอมมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ประเทศไทยควรลดการพ่ึงพาและการนําเขาพลังงาน  นับตั้งแตการใชพลังงานอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ  การใชพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีเปนพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน  ตลอดจนการเพ่ิม
ความหลากหลายของเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา  ทางดานสิ่งแวดลอมควรมีการนําหลาย
กระบวนการมาปฏิบัติอยางตอเนื่อง   การอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา   การสรางความ
ตระหนักในเยาวชนถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการใช
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พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   แนวทางการพัฒนา  คือ อุดมศึกษาตองพัฒนา
บุคลากรและใหความรูเพ่ือใหประเทศสามารถพ่ึงตนเองไดท้ังดานพลังงานและสิ่งแวดลอม   
                     2.3.3  การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 
                       การมีงานทําและตลาดแรงงานท่ีเขมแข็งเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ
และความสงบสุขในสังคม  สถาบันอุดมศึกษาเปนองคการสําคัญท่ีสรางบุคลากรรองรับตลาดแรงงาน  
ความเขาใจในเรื่องการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต จึงมีความสําคัญตอทิศทางการพัฒนา
อุดมศึกษาในระยะยาว    องคประกอบสําคัญท่ีสงผลกระทบตอตลาดแรงงาน  ประกอบดวย  
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวัตน  ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสารสนเทศ      
อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญในการแกปญหาเพ่ือเพ่ิมมูลคาในภาคบริการซึ่งมีหลากหลายประเภท  เชน  
การทองเท่ียว  การเงิน  การแพทย   การสื่อสาร   การขนสง  ฯลฯ  รวมท้ังความเชื่อมโยงของสาขา
บริการเหลานี้ 
 ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอประเทศอีกดานหนึ่ ง  คือ   การรวมตัวของ
ประชาชาติในอาเซียน  ซึ่งไทยเปน 1 ใน 10  ประเทศภาคีสมาชิก  แตละประเทศ รวมท้ังประเทศไทย
จึงมีภารกิจท่ีจะตองเตรียมความพรอม เพ่ือนําประเทศไปสูจุดท่ีเหมาะสมในประชาคม ท้ังในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม การวมตัวของอาเซียนในอนาคตอันใกลดังกลาว  เปนท่ีคาดการณไดวา  จะทําให
เกิดการเคลื่อนยาย (Mobility) ในหมูประเทศสมาชิก ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของประชากร  
แรงงาน การคา  อุตสาหกรรม  ตลอดจนความรู ภาษา และวัฒนธรรม   หากเปนความรวมมือทางดาน
การศึกษาและแรงงานจะมีการเคลื่อนยายของนักเรียน  นักศึกษา  อาจารย  ตลอดจนคนทํางานใน
สาขาอาชีพตาง ๆ    
 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน  
นับตั้งแตเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมผลผลิตในภาคการเกษตร  ตลอดจนเทคโนโลยีนําสมัยในยุค
ฐานความรู  กอใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา “ผลิตภาพ”   และ  “นวัตกรรม”    เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลสูงตอวิถี
ชีวิต อาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม ๆ  คือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โลกยุค
สารสนเทศเปนสังคมไรพรมแดน  เกิดการจางงานและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การเขาถึงขอมูล
ขาวสารและความรูกระทําไดงาย เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง 
 แนวทางการพัฒนา  คือ อุดมศึกษาตองเพ่ิมความรูและทักษะใหประชากรท่ีมี
การศึกษานอย และออกจากภาคเกษตร  กอนเขาภาคบริการและภาคการผลิต   อุดมศึกษาตองเนน
การสรางหนวยปฏิบัติการฝกอบรมระดับลึกในพ้ืนท่ีมากกวาการตั้งรับแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรไร
ฝมือนี้ในเขตเมืองใหญ  สรางคน  ความรู  กลไกเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร   อุดมศึกษาตอง
ทํางานใกลชิดกับภาคบริการ  โดยสรางความเขาใจท้ังมิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม  เพ่ือ
กําหนดแผนรวมเพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคน ทําเปนกลุมอุตสาหกรรมและอุดมศึกษาทํางานเปน
เครือขาย  เพ่ือมีโจทยชัดเจน  ติดตามและปรับตัวไดตอเนื่อง อุดมศึกษาควรทํางานกับภาคการผลิตจริง  
เพ่ือการแขงขันริเริ่มเศรษฐกิจใหมๆ 
                    2.3.4  การกระจายอํานาจการปกครอง 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  ได
กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน  ซึ่งประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด   
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องคการบริหารสวนตําบล   เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลตําบล    การกระจายอํานาจการ
ปกครองและการกระจายความรับผิดชอบดูแลสูองคกรการปกครองสวนทองถ่ินเปนทิศทางท่ีประเทศ
ตาง ๆ  ไดดําเนินการมานับศตวรรษ  แตประเทศไทยไดทําการเพียงหนึ่งทศวรรษ   แนวทางการพัฒนา  
คือ  อุดมศึกษาตองทํางานกับทองถ่ิน    เปนกลไกหลักทางวิชาการ  ใหการบริการสังคม   สราง
คนทํางานในอนาคตของทองถ่ิน  เชน  ครู  เจาหนาท่ีสาธารณสุข  การเกษตร  สิ่งแวดลอม  
                      2.3.5  การพัฒนาเยาวชน  นักศึกษา  และบัณฑิตในอนาคต  
       อุดมศึกษาตองพัฒนาครูและผลิตครู  ท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู และสื่อ  สําหรับการสรางและการดํารง
สังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม  ดวยวิวัฒนาการหลาย ๆ  ประการ เชน  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
อิทธิพลของสื่อสารมวลชน  ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม  รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางของสังคม  วัฒนธรรม  และความคิด  ทําใหเด็ก  เยาวชน  และนักศึกษาในวันนี้มีความ
เปลี่ยนแปลงท้ังในมิติการใชชีวิต  การเรียนรู ครอบครัว  ตลอดจนภาวะเสี่ยงตาง ๆ  ซึ่งสะทอนถึง
แนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยท้ังปวง   
    อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรูของ
เยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต  ทักษะสังคม  โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะสม
กับสภาพสังคม  อุดมศึกษาจัดใหมีระบบวัดผลงานของอาจารยทางดานการดูแลนักศึกษา  ท้ังทาง
วิชาการ  กิจกรรมนอกหลักสูตรและจริยธรรม  การเปดโลกทัศนและเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต
ในสภาวะโลกาภิวัตน การเพ่ิมความเขมขนและประสิทธิภาพของการเรียนรูของนักศึกษาทางดานภาษา
และวัฒนธรรมของตางประเทศ  เปนสิ่งท่ีตองสนับสนุน  ท้ังนี้การเรียนดานภาษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
การซึมซับวัฒนธรรมตองมีบริบท  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย  การจัดหลักสูตรสองภาษา  
จะเปนกลไกสําคัญ  อุดมศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนและกิจกรรมดานการสื่อความหมาย  การ
ตัดสินใจ  การพัฒนาความเปนผูนํา  การแกปญหา  การทํางานเปนทีม  ความอดทน  คุณธรรม   
มหาวิทยาลัยมีการใหบริการทางการแนะแนวอาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  “การอาชีพ
และการมีงานทํา (Career Counseling)”   แกนักศึกษาและบัณฑิต  เพ่ือเปนการใหขอมูล  ท้ังในรูป
ของศูนยขอมูลอาชีพ  การใหคําปรึกษา การเรียนรูเก่ียวกับการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม  
เชน  สหกิจศึกษา 
 ปจจุบันการติดตามสัมฤทธิผลการศึกษาของบัณฑิต      มักทําเฉพาะการสํารวจ
การมีงานทําเม่ือชวงรับปริญญา  ระบบอุดมศึกษาและสถาบันจึงขาดขอมูลสัมฤทธิผล   ผลลัพธ  
ผลกระทบ  เสนทางการประกอบอาชีพของบัณฑิต   ควรติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยาง
เปนระบบ   รวมท้ังการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิตเอง  เพ่ือใชประกอบการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังการวางแผนอุดมศึกษาอยางมีระบบ 
                 2.3.6 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนปรัชญาของการดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง มีผลตั้งแตระดับปจเจกบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  ไปถึงประเทศ  โดยมีเปาประสงคในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต  พรอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีหลัก
พอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุมกัน ท้ังนี้มีเงื่อนไขสําคัญ คือ  ความรอบรู  คุณธรรม  และความเพียร 
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อุดมศึกษาจึงเปนผูนําใหปฏิบัติ วิเคราะห  และสรางองคความรูใหม รวมท้ังประยุกตใชในกระบวนการ
เรียนรูและปฏิบัติของผูเรียนในระดับตาง ๆ  อีกท้ังยังนําไปสูการปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยรวม  
อุดมศึกษาควรเปนผูนําใหเกิดการปฏิบัติได  วิเคราะหได  สรางความรูและองคความรูใหมไดใหเปน
รูปธรรมท้ังระดับปจเจกชน ครอบครัว  ชุมชน  พ้ืนท่ี  
                     สรุปไดวา  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ
อุดมศึกษา ไดแก  การเปลี่ยนแปลงดานประชากร  สังคมไทยกําลังเคลื่อนเขาสูสังคมสูงอายุ  เยาวชนวัย
เขาเรียนอุดมศึกษาจะลดนอยลง   ประเทศไทยตองซื้อและนําเขาพลังงานจากภายนอก และพ่ึงพากาซ
ธรรมชาติท่ีใชเปนเชื้อเพลงในการผลิตกระแสไฟฟา  สิ่งแวดลอมมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จึงควรลดการพ่ึงพาและการนําเขาพลังงาน  ใชพลังงานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ  
ใชพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีเปนพลังงานสะอาด   สรางความตระหนักในเยาวชนถึงคุณคาของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต เปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศและ
ความสงบสุขในสังคม  สถาบันอุดมศึกษาเปนองคการสําคัญท่ีสรางบุคลากรรองรับตลาดแรงงาน  
อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญในการแกปญหาเพ่ือเพ่ิมมูลคาในภาคบริการ  อุดมศึกษาตองทํางานกับ
ทองถ่ิน    เปนกลไกหลักทางวิชาการ  ใหการบริการสังคม   สรางคนทํางานในอนาคตของทองถ่ิน  ตอง
พัฒนาครูและผลิตครู  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู และสื่อ   ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
สื่อสารมวลชน  รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคม  วัฒนธรรม  และความคิด  ทําใหเด็ก
เยาวชน และนักศึกษามีความเปลี่ยนแปลงท้ังในมิติการใชชีวิต  การเรียนรู ครอบครัว  ตลอดจนภาวะ
เสี่ยงตาง ๆ  อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรูของเยาวชนและ
นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต  ทักษะสังคม  รวมท้ังนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาของการ
ดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง  พรอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีหลักพอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุมกัน  
ท้ังนี้มีเงื่อนไขสําคัญ คือ  ความรอบรู  คุณธรรม  และความเพียร อุดมศึกษาจึงเปนผูนําใหเกิดการ
ปฏิบัติได  วิเคราะหได  สรางความรูและองคความรูใหมไดใหเปนรูปธรรม 
 
3. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา 
 
 การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนเครื่องมือท่ีชวยให
ผูบริหารเขาใจหลักการสําคัญของธรรมาภิบาลและนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 3.1   ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ไดมีนักวิชาการใหความหมายของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐไวหลายคน ดังนี้ 
 จํานง ทองประเสริฐ (2545: ออนไลน)  อธิบายไววา ธรรมาภิบาล  มาจากคําวา “ธรรม” 
บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากคําภาษาอังกฤษวา Good Governance โดยคําวา 
Governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใชอํานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรขององคกร Good 
Governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเปนวิธีการท่ีดีในการใชอํานาจ เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคกร     
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      ประเวศ วะสี (2555 : ออนไลน)  ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐไววา คือ รัฐท่ีมีความถูกตอง 
เปนธรรม ซึ่งหมายถึง  ความถูกตองเปนธรรมใน 3 เรื่องใหญ ๆ คือ 
  1. การเมืองและระบบราชการท่ีโปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 
  2. ภาคธุรกิจท่ีโปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได 
  3. สังคมท่ีเขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ 
และภาคธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได     
       ถวิลวดี บุรีกุล (2545 : ออนไลน)  กลาววา  ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของหลักการบริหาร
แนวใหม ท่ีมุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการท่ีเปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการการ
ทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนํามาซึ่งผลลัพธท่ีดีท่ีสุด
คือ ความเปนธรรม  ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
        ดังนั้นสรุปไดวา ธรรมาภิบาล เปนการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุงความดีงาม
เกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐและประชาชน  เปาหมายของการใชหลักธรรมาภิบาล  คือ  เพ่ือใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม    ซึ่งวิธีการท่ีจะสรางใหเกิดมีธรรมาภิบาล
ข้ึนมาไดก็คือ การมีกฎเกณฑ  กติกาท่ีจะใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  มีความเปนธรรม  ซื่อสัตย
สุจริต  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมเปนสําคัญ  
 
       3.2   องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ท่ีด ีพ.ศ.2542   ระบุวาธรรมาภิบาลมีองคประกอบ 6 ประการ คือ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542 : 
ออนไลน)   
  3.2.1 หลักนิติธรรม  ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยเปนธรรม 
เปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม  โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 
  3.2.2  หลักคุณธรรม  ไดแกการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ี
ของรัฐยึดถือหลักในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทย มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพ
สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
  3.2.3  หลักความโปรงใส  ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกัน และกัน โดยมีการให 
และการรับขอมูลท่ีสะดวกเปนจริง ทันการณ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเทาเทียม มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได  โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกร
ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการ
สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น  
  3.2.4 หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู   และ
รวมคิด รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศในดานตาง ๆ เชน การแจง
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ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรวม
ตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบตอผลของการกระทํานั้น  และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาค
ธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
  3.2.5 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได  เปนการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ 
ตระหนักในหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และ
กระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับ
ผลจากการกระทําของตน    
  3.2.6  หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  ยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปท่ี
ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม  
 สรุป หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบ 6 ประการ  คือ หลักนิติธรรม การตรากฎหมาย 
กฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม  ปกครองภายใตกฎหมาย หลักคุณธรรม  ยึดม่ันในความถูกตอง 
ดีงาม  มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพสุจริต  หลักความโปรงใส    
มีการใหและการรับขอมูลท่ีสะดวกเปนจริง ทันการณ ตรงไปตรงมา สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 
และชวยใหการทํางานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหประชาชนมี  
สวนรวมรับรูและรวมคิด รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญ  หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได  เปนการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ 
ตอสังคม การใสใจและกระตือรือรนในการแกปญหา  เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และกลายอมรับ
ผลจากการกระทําของตน   หลักความคุมคา  บริหารจัดการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม  ยึดหลักความประหยัดและความคุมคา 
 

   3.3   การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร 
    หลักธรรมาภิบาล  เปนหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชกับหนวยงานตางๆ  ไดดังตอไปนี้   ( วิมล  นาวารัตน ,2555 : ออนไลน) 
               3.3.1 ความรับผิดชอบตรวจสอบได 

                    ความรับผิดชอบ  คือ  บุคคล  องคการ  และผูทําหนาท่ีในการตัดสินใจ  ท่ีทํา
หนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานตองมีภาระความรับผิดชอบตอสาธารณะเก่ียวกับการกระทํา  กิจกรรม   
หรือการตัดสินใจใดๆ  ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะ  ซึ่งไดแก  การเปดเผยขอมูล  การมีความยุติธรรม   
ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค  และตรวจสอบได  โปรงใส  และดําเนินการภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
             3.3.2  ความโปรงใส 

            ความโปรงใส  เปนการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ  อยูบนกฎระเบียบ
ชัดเจน  การดําเนินงานของรัฐบาลในดานนโยบายตางๆ  นั้น  สาธารณะชนสามารถรับทราบ  และมี
ความม่ันใจไดวาการดําเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตาม
เปาหมายของนโยบาย 

               3.3.3 การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
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             การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและการทําใหเกิดความโปรงใส  รวม
ไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเปนเครื่องมือในการปราบปรามการฉอฉลและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

                 3.3.4 การสรางความรวมมือ   
    เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ดําเนินนโยบายมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน  การมีสวนรวมในกระบวนการ
ตรวจสอบ  เปนตน 

               3.3.5 การมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง 
                  ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือก

ปฏิบัติ  มีการใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน  และเปนธรรมกับทุกฝาย  มีกฎหมายท่ีเขมแข็ง  มีการ
ระบุการลงโทษท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชไดจะเปนสิ่งท่ีชวยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือปองกันการ
ละเมิด  หรือฝน  การมีระบบกฎหมายท่ีดีจะสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 

 
 
                3.3.6  การตอบสนองท่ีทันการ 
                ธรรมาภิบาลเปนการใหการตอบสนอง ท่ีทันตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  ในเวลา

ท่ีทันการ 
                 3.3.7  ความเห็นชอบรวมกัน 
                 สังคมท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันไป  ธรรมาภิบาลจะทํา

หนาท่ีเปนตัวกลางในการประสานความตองการท่ีแตกตาง   บนพ้ืนฐานของประโยชนสวนรวม    และ
ขององคการเปนหลัก 

                3.3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาล  ตองมีการใชทรัพยากร

ตางๆ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  และเกิดความคุมคามากท่ีสุด 
                3.3.9 ความเสมอภาคและความเกี่ยวของ 
                 หลักธรรมาภิบาลจะเนนใหบุคลากรทุกคนในองคการรูสึกมีสวนรวม     หรือรูสึก

เปนสวนหนึ่งกับองคการ  บุคคลสามารถมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมหลักท่ีจะชวยสรางความเติบโตใหกับ
หนวยงาน 

         สรุปไดวา  การนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารทําใหองคการมีความนาเชื่อถือและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม    สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได  อีกท้ังยังเปนกลไกในการ
ควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวม  ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมให
เกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ  และเพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาวาปญหาตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหนวยงานภาครัฐจะลดลง  ซึ่งสิ่งท่ีจําเปนในการบริหารงานของ
หนวยงานในภาครัฐ ไดแก   ความรับผิดชอบตรวจสอบได   ความโปรงใส    การปราบปรามการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ    การสรางการมีสวนรวม    การสรางกรอบทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม  การตอบสนองท่ีทันการ    ความเห็นชอบรวมกัน   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ความ
เสมอภาคและความเก่ียวของ  
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 3.4  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
         ตําแหนงผูบริหารสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดแก 
  1. อธิการบดี 
  2. คณบดี 
  3. ผูอํานวยการสํานักหรือสถาบัน 
         ในการบริหารงานตามบทบาทหนาท่ีดังกลาวจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติไดนั้น  ตองมีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  มีภาวะผูนํา  และมี
ประสบการณมาทําหนาท่ีบริหารราชการ   ดังนั้น  จึงจําเปนตองคัดสรรผูบริหารท่ีเขาใจมหาวิทยาลยั
ราชภัฏอยางแทจริง   การไดมาซึ่งผูบริหารตําแหนงสําคัญ  ตองมีกระบวนการสรรหาผานกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เปนผูคัดเลือกและตัดสินข้ันสุดทาย  ผูบริหารแตละคนท่ีประสงคเขาสูตําแหนง  มีโอกาส
นําเสนอวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการบริหารงานตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาผู
สมควรดํารงตําแหนงตางๆใหเหมาะสมท่ีสุด   
  สําหรับรายชื่อผูบริหารท่ีคณะกรรมการจะประเมินผลการบริหารงานตามกรอบการ
วิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงระหวางป  พ.ศ. 2552  - 2555  ประกอบดวย 

           1.  ดร. สวาง  ภูพัฒนวิบูลย                        อธิการบดี 
 2.  ดร. อดุลย   วังศรีคูณ                   คณบดีคณะครุศาสตร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชมุพล  เสมาขันธ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ  

           เทคโนโลย ี
 4.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สกล   เกิดผล     คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ  

           สังคมศาสตร              
 5.  รองศาสตราจารย  สุวารีย   วงศวัฒนา      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  6.  ดร. สาคร   สรอยสังวาลย            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
            และอาหาร         
  7.  อาจารย  เพียรพิณ  กอวุฒิพงศ               คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
  8.  ดร. ชนิกานต    คุมนก                         ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  9. ผูชวยศาสตราจารย ศิริสุภา  เอมหยวก       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
            และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    10. อาจารย  นิภารัตน   กาญจนโชติ      ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผูบริหารดังกลาว มีบทบาทหนาท่ีแตกตางและคลายคลึงกันตามภารกิจท่ี

พระราชบัญญัต ิ กําหนดไว  ในท่ีนี้จึงนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหารใน
ตําแหนงตางๆตามลําดับดังนี้ 

 3.4.1  อธิการบดี 



32 
 

การประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามประจําปการศึกษา 2555 

 
 

                 ผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ควรเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
ดีเดน  เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง  โดย
คําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  29  ซึ่งกําหนดเก่ียวกับคุณวุฒิดาน
การศึกษา  และจากประสบการณการบริหารการศึกษา    และมาตรา  28  ระบุวาตองคํานึงถึง
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547,2547: 12) 

   (1)  เปนผูมีความรู  ความชํานาญ  และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
ภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย  และเปนท่ียอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลใน
ทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย      

   (2)  กระบวนการสรรหาจะตองเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และบุคคลในทองถ่ิน ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย   

   นอกจากนี้  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 31  กําหนดให
อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้  (มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547,2547: 15) 
     (1)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย 
     (2)  ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสด ุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 
     (3)  จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ัง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
      (4)  รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการ    
พลเรือนในมหาวิทยาลัย 
     (5)  เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไป 
     (6)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลัย 
     (7)  แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบด ีรองคณบด ี รองผูอํานวยการสถาบัน รอง
ผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการศูนย  รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพิเศษ 
     (8)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและ
ขาราชการรวมท้ังสงเสริมกิจการนักศึกษา 
     (9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

    นอกจากนี้  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ยังไดตราขอบังคับเพ่ิมเติม
เก่ียวกับคุณสมบัติของอธิการบดีไวอีก  4  ประการดังนี้ (  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552 : 1)  

   (1)  มีคุณธรรม  และจริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 
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   (2)  มีแนวความคิดริเริ่มสรางสรรค  และเปนผูท่ียอมรับในความสําคัญและสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการ  หรือวิชาชีพในทุกสาขา 

   (3)  มีความสนใจ  และเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  หรือ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (4)  สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัย 
    3.4.2  คณบดี 

            พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 36  (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547, 2547  :  15)  กําหนดใหคณะหนึ่งมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน โดยมี
คุณสมบัติตามความในมาตรา 37 วาดวยคุณวุฒิและประสบการณ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  วาดวยหลักเกณฑและวิธีสรรหาคณบด ี (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547 : 
35)  ขอ  4  วาดวยคุณสมบัติของคณบดี  ความวา  ผูดํารงตําแหนงคณบดีตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี ้  

(1)  มีคุณธรรม  และจริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 
  (2)  มีความรูความสามารถเปนผูนําทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของคณะ 

(3)  เปนผูท่ีมีความคิดริเริ่ม  สนใจ  และเล็งเห็นความสําคัญของกิจการในคณะนั้น 
(4)  สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะ 

   นอกจากนี้  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาดวยคณะกรรมการประจํา
คณะและการจัดระบบบริหารในคณะ  พ.ศ.2550   หมวด  2  การจัดระบบบริหารงาน กลาวถึงบทบาท 
ภาระหนาท่ีของคณบดี ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552  :  153) 
  (1)  บริหารกิจการของคณะใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
  (2)  ควบคุม  ดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสด ุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของคณะให
เปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
  (3)  จัดทําแผนพัฒนาคณะ  ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ  ของคณะ 
  (4)  รักษาระเบียบวินัย  มารยาทและจรรยาบรรณคณาจารยและวิชาชีพของพนักงาน 
  (5)  เปนผูแทนคณะในกิจการท่ัวไป 
  (6)  จัดทําและเสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอ
สภามหาวิทยาลัย 
  (7)  เสนอแตงตั้งและถอดถอนรองคณบด ี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย
พิเศษ 

(8)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ กลุมหรือชมรม 
คณาจารยและเจาหนาท่ี 
  (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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3.4.3  ผูอํานวยการสถาบันและสํานัก 

                       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ( 2547  : 15)  มาตรา  41  
ความวา  ในสถาบัน  สํานัก  ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชา  รับผิดชอบงานของสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้น 

                   3.4.3.1  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการ

บริหารงานวิจัยไว   3 ประเด็น  ไดแก 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการวิจัยใหไดคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน   
   กลยุทธ 
      1. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
      2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสราง

นักวิจัยรุนใหม 
      3. เรงรัดการเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 
       4. พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยใหมีประสิทธิภาพสูง 

            ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2   ถายทอดความรูและสืบสานงานตามแนว
พระราชดําริเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
             กลยุทธ 
         1. บริการวิชาการท่ีเสริมสรางการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
         2. สงเสริมการศึกษา  วิจัย  สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
                     กลยุทธ 

        1. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีการจัดการความรูท่ีมี 
  ประสิทธิภาพ 
            2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

     3.4.3.2  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         แนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารเพ่ือพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชวงป พ.ศ. 
2552 - 2556 และเพ่ือใหเปนหองสมุดท่ีตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ไวดังนี้ 
               ยุทธศาสตรท่ี 1  เปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความ    
ตองการ 
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   เปาประสงค 
      1.1  ใหบริการสารสนเทศท้ังแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบดั้ งเดิมท่ี
สอดคลองกับความตองการ  
      1.2  เขาถึงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว 
      1.3  มีบรรยากาศแหงการเรียนรูและเอ้ือตอการศึกษาคนควา 
             ยุทธศาสตรท่ี 2   เปนแหลงรวบรวมสารสนเทศท่ีหลากหลาย   
   เปาประสงค 
      2.1  เปนแหลงรวมสารสนเทศท่ีสมบูรณและทันสมัย 
      2.2  เปนหองสมุดท่ีมีประสิทธิภาพและเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-
library)  ท่ีสมบูรณ 
                   ยุทธศาสตรท่ี 3   บริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการทํางาน 
       เปาประสงค 
          3.1  สงเสริมใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนองคกร
แหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนางาน 
          3.2  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
          3.3  สงเสริมสวัสดิการและขวัญกําลังใจของบุคลากร 
           ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น 
        เปาประสงค 
            ใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
           ยุทธศาสตรท่ี 5  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติ  
                                     เปาประสงค 
          ส ง เสริม คุณธรรม   จริยธรรม  อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
          ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพสูสากล 

      เปาประสงค 
        มุงสูองคกรแหงการเรียนรูในดานการประกันคุณภาพ 

 
  3.4.3.3  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

     ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไวดังนี้                                  
        (1)  จัดทําแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการกิจกรรมทํานุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
             (2)  ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหคณะ และหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนองคกรเครือขายทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ใหดําเนินการจัดกิจกรรม สืบสาน สงเสริม และเผยแพร 
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง 
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            (3)  พัฒนาศักยภาพการใหบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ 
            (4)  จัดกิจกรรมอบรมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพขององคกรท้ังบุคลากรจากองคกรภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเอง 
             (5)  สงเสริมสนับสนุนองคกรและชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือการจัดการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมอยางยั่งยืน 
            (6)  ศึกษา สํารวจ และวิจัยวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบประเพณี  
รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
            (7)  จัดระบบขอมูลองคความรูใหนาสนใจศึกษา สามารถสืบคนใหสะดวก
และรวดเร็ว 
            (8)  จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพร โดยเปดเวทีใหโอกาสบุคลากรทุกคณะ 
ศูนย/สํานัก โดยเฉพาะนักศึกษาใหเขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรม 
            (9)  พัฒนาบุคลากร อาคาร สถานท่ี พัสด ุครุภัณฑใหเหมาะสมท่ีจะ
ใหบริการ และประสานสนับสนุนกับบุคคล และองคกรท่ีเก่ียวของ 
            (10) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรมีสํานึกไทย มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความสนใจในทองถ่ิน รับผิดชอบตอ
ทองถ่ิน 
 สรุปไดวา  ผูบริหารมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารงานในองคการใหมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว  การบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะประสบความสําเร็จตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติไดนั้น จะตองมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  มีภาวะผูนํา  และมี
ประสบการณ มีคุณสมบัติตามมาตรา 28 และ 29  ผูบริหารแตละตําแหนงมีบทบาทหนาท่ีแตกตางและ
คลายคลึงกันตามภารกิจท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว    กลาวคือ  อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 31  รวมท้ังมีคุณสมบัติตามขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งไดแก การมีคุณธรรมจริยธรรม   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
ยอมรับในความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ   เห็นความสําคัญของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา    และอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัย      สวนคณบดีตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรา  36 และ  37   ซึ่งกําหนดใหรับผิดชอบงาน ในตําแหนงคณบดี   ไดแก  การมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรูความสามารถเปนผูนําทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ มีความคิดริเริ่ม  สนใจ  
และเล็งเห็นความสําคัญของกิจการในคณะ   และสามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะ   นอกจากนี้  
ผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน ตองรับผิดชอบงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา  41   
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 
 การบริหารท่ีดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผูบริหารงานตองมี “ประมุขศิลป” คือ คุณลักษณะ
ความเปนผูนําท่ีดี (Good Leadership) อันเปนคุณสมบัติท่ีดี ท่ีสําคัญ ของหัวหนาฝายบริหาร ลงมาถึง
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หัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครอง และบริหารองคการท่ีตนรับผิดชอบ ใหดําเนินไปถึงความ 
สําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง และใหถึงความเจริญ รุงเรือง และสันติสุข อยางม่ันคง  
คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดีนั้น เปนท้ังศาสตร (Science) และศิลป (Arts) กลาวคือ สามารถศึกษา
วิเคราะหวิจัยขอมูลอยางมีระบบ (Systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหาร
องคกรใหสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูงมาแลว ประมวลข้ึนเปนหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory) ตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) สําหรับใชเปนแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหนาฝายบริหาร 
ใหเกิดประโยชนแกการปกครองการบริหารท่ีดี (Good Governance) กลาวคือ ใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี
มีประสิทธิภาพสูง   (สุธรรม รัตนโชติ, 2548) 
 ภาวะผูนําเปนศักยภาพท่ีมีความจําเปนตอการบริหารงานยุคใหม  ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานขององคกรใด ๆ ข้ึนอยูกับความสามารถในการนําองคกรไปสูเปาหมายและการใหความ
รวมมือของผูรวมงาน 
 
 4.1  ความหมายของภาวะผูนํา  
        มีผูใหนิยามคําวา ภาวะผูนํา  ไวดังนี้ 
 มานิต  บุญประเสริฐ และคณะ ( 2549 : 13) ใหความหมายไววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ี
บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตอผูอ่ืนใหรวมงาน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  และสามารถสรางองคกรให
มีความเหนียวแนนและไปในทิศทางเดียวกัน   
 ในทํานองเดียวกัน นิโกร  (Nigro, 1970. อางใน วิเชียร  วทิยอุดม, 2553 : 2)    กลาววา 
ภาวะผูนํา เปนการมีอิทธิพลเหนือการกระทําของผูอ่ืน   คุณภาพเหนือคุณคาของผูนําอยูท่ีวาสามารถ
ตัดสินใจไดวาจะตองทําอะไรและสามารถชักนําใหผูอ่ืนชวยทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดังท่ีไดตั้งใจ  ท่ีใด  
ไมมีพลังซึ่งจะมีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระทําของผูอ่ืน  ท่ีนั่นก็ไมมีภาวะผูนํา   
 ภาวะผูนํา  ( Leadership )  ภาวะผูนําหรือความเปนผูนําจะตองมีบุคลิกภาพพิเศษหลายอยาง
สามารถท่ีจะบังคับบัญชาผูอ่ืนได  โดยอาศัยอํานาจหนาท่ี  (Authority)  จากตําแหนงและอํานาจบารมี  
(Power)  ท่ีไดจากตัวของเขาเองเปนเครื่องมือ  และสามารถจะสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมี
ความเชื่อถือ  ยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขาไดไมวาจะเปนบุคลิกภาพลักษณะของความเปนผูนํา  
ความรู  ความสามารถ  ความคิดริเริ่ม  การตัดสินใจ  ฯลฯ  เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของกลุมหรือ
ขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ซึ่งในบางขณะคนท่ีไดรับการยอมรับหรือยกยอง
ใหเปนผูนํา  แตก็ไมไดเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา  ก็อาจจะพูดไดวาเขาไมมีภาวะผูนํา  ตรงกัน
ขามกับคนไมไดเปนผูนํา  แตกลับไดรับความเชื่อถือ  ยอมรับและรวมมือปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนํา 
ซึ่งความแตกตางดังกลาวสอดคลองกับคําพูดท่ีวา  “ ผูนําอาจจะไมมีความเปนภาวะผูนํา  ผูมีภาวะผูนํา
อาจจะไมไดเปนผูนํา ”  ซึ่งเม่ือเราพิจารณาเปรียบเทียบความหมายของคําวา “ผูนํา”  กับ  “ภาวะ
ผูนํา” จะเห็นไดวาผูนําหมายถึง บุคคลซึ่งจะเนนในเรื่องบุคลิกภาพของตัวคนนั้น  แตภาวะผูนําจะเปน
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เรื่องลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลนั้นท่ีจะชวยสงเสริมในดานการดําเนินการของหมูคณะใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ (วิเชียร  วิทยอุดม, 2553 : 3)  
 สรุปไดวา  ภาวะผูนํา หมายถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือการกระทําของบุคคล
อ่ืนท่ีสามารถตัดสินใจไดวาจะตองทําอะไร  สามารถชักนําใหผูอ่ืนชวยทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดังท่ีได
ตั้งใจ   เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของกลุมหรือขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
 4.2  คุณลักษณะของภาวะผูนํา 
 มีผูศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูนําไวหลายคนในลักษณะของการวิจัย  ดังนี้ 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน ( 2544 : 276 )  ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของภาวะผูนํา  5  
ประการ ( 5  S )  ไดแก   
 Simplicity  เปนคนธรรมดา  ไมศักดินา  
 Social- Mindedness  เห็นแกสวนรวม 
 Sincerity  จริงใจตอตนเองและผูอ่ืน 
 Spontaneously  ไมผัดวันประกันพรุง 
 Sharpness  ฉลาดเฉลียว  รอบรู  
 ในทํานองเดียวกัน  ทองใบ  สุชารี,(2548 : 38)  ไดกลาวถึงสรุปผลการศึกษาของเจมส  
เอ็ม. คูซ  (James  M. Kouzes)  และแบรร ี ซ.ี  พอสเนอร  (Barry Z. Posner) วา คุณลักษณะสําคัญ
ของผูบริหารจะตองมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

(1) มีความซื่อสัตย 
(2) มองการณไกล 
(3) มีความสามารถในการจูงใจ 
(4) มีความสามารถสงูในการทํางาน 

 คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีเรียกวาความซื่อสัตย  เปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีถือวาเปน
ลักษณะรวมท่ีผูบริหารของแตละหนวยงานจะตองมีรวมกัน สวนคุณลักษณะอ่ืน ๆ  อาจจะแตกตางกัน
ไปตามลักษณะของหนวยงาน 
 นอกจากทัศนะท่ีกลาวมาแลว ทองใบ  สุดชารี (2548 : 41 )  ไดกลาวถึงขอสรุปของ  เดวิด เอ. 
เคิรกแพตทริก  (Divid A. Kirkpatrick)  และเอ็ดวิน เอ. ล็อค  (Edwin A. Locke)  วา ผูนําท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานสูงจะตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 6 ประการ ดังนี้   
 (1)  มีแรงจูงใจ  (Drive)  กลาวคือ เปนลักษณะท่ีผูนําแสดงออกใหเห็นถึงความเปนผูท่ีมีความ
พยายามในการทํางานสูงมาก ท่ีจะทํางานใหบรรลุความสําเร็จ โดยสะทอนออกมาในรูปของการเปนผูมี
ความทะเยอทะยาน มีพลังในการทํางาน เปนผูท่ีไมเคยเหน็ดเหนื่อยในการทํางาน และแสดงออกใหเห็น
ถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคอยูเสมอ 
 (2)  มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะนําผูอ่ืน  (Desire to Lead)  กลาวคือ เปนคุณลักษณะ
ท่ีผูนํามีความตองการอยางแรงกลา  ท่ีจะมีอิทธิพลและนําผูอ่ืน เปนการแสดงออกใหเห็นถึงความเต็มใจ
ท่ีพรอมจะเขาไปรับผิดชอบ 
 (3) มีความซื่อสัตยและมีศักดิ์ศร ี(Honesty  and  Integrity)  กลาวคือ ผูนําจะสรางความ 
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ไววางใจใหกับผูอ่ืนเกิดความเชื่อถือ ไมมีเลหเหลี่ยมกับผูใตบังคับบัญชา  และแสดงออกถึงความเสมอตน
เสมอปลายในการทํางานรวมกับคนอ่ืน รวมท้ังแสดงใหเห็นวาคําพูดและการปฏิบัติของผูนําสอดคลอง
กันตลอดเวลา 
 (4) มีความเชื่อม่ันในตนเอง  (Self – Confidence)  กลาวคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถมอง
ผูนําโดยปราศจากขอกังขาใด ๆ  ดังนั้น ผูนําจะตองแสดงออกถึงความเชื่อม่ันในตนเอง  เพ่ือท่ีจะทําให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ การกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจของผูนําเปนสิ่งท่ีถูกตอง 
 (5) มีความฉลาด  (Intelligence)  กลาวคือ  ผูนําจะตองมีความฉลาดเพียงพอท่ีจะรวบรวม 
สังเคราะห  และตีความสารสนเทศท่ีมีอยูอยางมากกมาย  หรือมีอยูอยางจํากัด  ในอันท่ีจะนําไปใชเพ่ือ
การกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  การแกปญหา และการตัดสินใจท่ีถูกตอง 
 (6) มีความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี  (Job – Relevant  Knowledge)  กลาวคือ ผูนําท่ีมี
ศักยภาพสูงจะตองมีความรูและความรอบรูเก่ียวกับงานขององคการ ตลอดจนเทคนิคในการทํางาน  
ยิ่งไปกวานั้น การท่ีมีความรูลึกซึ้งในการทํางาน จะทําใหผูนําสามารถตัดสินใจและเขาใจถึงแนวทางของ
การนําผลการตัดสินใจไปประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ขาน (Khan, 2006 : 32  อางใน พิชาภพ  พันธุแพ, 2554 : 249)  กลาวถึงคุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงไวดังนี้ 

1. มีวิสัยทัศน 
2. มีความม่ันใจในการนําองคการไปสูการเปลี่ยนแปลงดังท่ีตั้งเปาหมาย 
3. มีพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง 
4. สามารถสอนและแนะนําการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาและใจกวางในการยอมรับ

ฟงคําวิจารณจากบุคคลอ่ืน 
5. ภาคภูมิใจในการเปลี่ยนแปลง 
6. พึงพอใจเม่ือเปาหมายขององคการประสบความสําเร็จ 

 สรุป คุณลักษณะสําคัญของผูนํา ควรประกอบดวยการมีวิสัยทัศน   มีทักษะในการสื่อสาร    
มีความสามารถในการจูงใจ   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ฉลาด  มองการณไกล  เชื่อม่ันในตนเอง  
กระตือรือรน  สามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ  มีแรงจูงใจ  มุงม่ัน ตั้งใจ  อดทน  เสียสละ  
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ซื่อสัตยและมีศักดิ์ศร ี มียุทธวิธีในการทํางาน   มีความรูและรอบรูเก่ียวกับงานใน
หนาท่ี  ทํางานดวยใจรักและมีความภูมิใจตองานท่ีทํา  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  เพ่ือเสริมสราง
ความสามัคคีและความเขาใจอันดีและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร   
 
 4.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา (Leadership  Theories)  

  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับ
ภาวะผูนํา  โดยแบงตามระยะการพัฒนา  ไดแก       ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Trait  Theories)   ทฤษฎี
พฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories)      ทฤษฎีตามสถานการณ  (Situational or Contingency  
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Leadership  Theories) และทฤษฎีความเปนผูนําแบบปฏิรูป (Transformational Leadership 
Theories) ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงทฤษฎีความเปนผูนําแบบปฏิรูปเพียงทฤษฎีเดียว 
  เบิรน (Burns,1978 : 20. อางในวิเชียร  วิทยอุดม, 2553 : 150)  เปนบุคคลแรกท่ีนําเสนอ
มโนทัศนเก่ียวกับความเปนผูนําแบบปฏิรูป เขาไดอธิบายและวางกฏเกณฑของความเปนผูนําแบบปฏิรูป
วา  “เปนเหมือนกระบวนการท่ีผูนําและผูตามตางเสริมสรางยกระดับศีลธรรมและแรงกระตุนของอีก
ฝายใหสูงข้ึน”  ผูนําแบบนี้พยายามหาทางท่ีจะยกระดับจิตใจของผูใตบังคับบัญชา  โดยเพ่ิมความรูสึก
นึกคิดของผูใตบังคับบัญชา และใหความสําคัญทางดานอุดมคติและทางดานศีลธรรม  โดยชี้ใหเห็น
คุณคาของศีลธรรมและแบบอยางอันดีงาม  เชน  เสรีภาพ  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  สันติภาพ
และความรักในเพ่ือนมนุษย  และละเวนจากสิ่งไมดีทางอารมณ  เชน  ความกลัว  ความโลภ  ความ
อิจฉาริษยา และความเกลียดชัง  เปนตน  เปนการยกระดับผูใตบังคับบัญชาจากความคิด  “ชีวิตทําพอ
แควันนี้”  ใหพวกเขาเปลี่ยนความคิดเสียใหมวา  “ ทําเพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึนกวาของวันพรุงนี้ ” ตาม
แนวความคิดของ  Burns   เห็นวาใครก็ไดในองคการ  ไมวาจะอยูในตําแหนงหรือในองคการในสถานะ
แบบใดก็ตาม ก็สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมของความเปนผูนําแบบปฏิรูปได  โดยอาจจะใชอิทธิพลตอ
กลุมเพ่ือนรวมงาน  ตอหัวหนาและตอตัวลูกนอง  และมันสามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวันของ
บุคคลท่ัวๆ ไปก็เปนไปได   
 สวนแบส (Bass, 1990 อางในวิเชียร วิทยอุดม, 2553 : 151) ก็ไดเสนอทฤษฎีของความเปน
ผูนําแบบปฏิรูป (Transformational Leadership)  โดยสรางมาจากแนวความคิดจุดแรกของ Burns  
ซึ่งในทฤษฎีประกอบไปดวย  2  แบบท่ีแตกตางกันของกระบวนการของความเปนผูนํา  โดยสอดคลอง
ทํานองเดียวกับแนวคิดทฤษฎีของBurns  (Burns, 1978)  Bass  ไดแสดงทัศนะถึงความเปนผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน  (Transactional  Leadership)  เหมือนกับใชการใหรางวัลเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการยินยอม  
สวนความเปนผูนําแบบเชิงปฏิรูป (Transactional  Leadership) ไดใหนิยามในแงของผลกระทบของ
ผูนําท่ีมีตอตัวผูใตบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาจะมีความรูสึกเชื่อถือไวใจ  ซื่อสัตย  มีความรูสึกชื่นชม  
จงรักภักด ี และเกิดความเคารพท่ีมีตอตัวผูนํา ผูใตบังคับบัญชาจะรูสึกวาพวกเขามีความคาดหวังอยู
เดิมๆ ท่ีจะกระทํา  โดย Bass  อธิบายวา ผูนําสามารถเปลี่ยนแปลงและกระตุนจูงใจตอผูใตบังคับบัญชา
ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1)  ทําใหผูใตบังคับบัญชามีการตระหนักถึงความสําคัญของผลลัพธจากงาน มากข้ึน 
(2)  โนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชาใหปลอยวางผลประโยชนของตนเพ่ือผลประโยชนของ

องคการหรือทีมงาน 
(3)  กระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเห็นความจําเปนในการทํางานตามคําสั่งเพ่ิมมากข้ึน 

 ความเปนผูนําแบบปฏิรูป (Transactional  Leadership) มีคุณสมบัติ  4  ประการ  
ไดแก 
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 1. คุณสมบัติพิเศษ  (Charisma)  มีวิสัยทัศนและมีความเขาใจตระหนักในภารกิจท่ีไดรับเปน
บุคคลท่ีผูใตบังคับบัญชาใหการยกยองนับถือและใหความเชื่อถือ  เชน  Steve  Jobs  เปนผูกอสราง  
Apple  Computer  แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษ 
 2.แรงบันดาลใจ  (Inspiration)  สามารถสื่อสารใหรูถึงความคาดหวังท่ีสุด เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญดวยวิธีการอยางธรรมดางายๆ   
 3. การกระตุนใหเกิดสติปญญา  (Intellectual  Stimulation)  สนับสนุนใหเกิดความเฉลียว
ฉลาดใหมีความคิดมีเหตุผลและสามารถแกปญหาไดอยางรอบคอบ 
 4. การมุงเปนรายบุคคล  (Individual  Consideration)  ใหความสนใจในแตละตัวบุคคล  
และใหความสนใจตอการกระทําของผูใตบังคับบัญชาแตละคนในลักษณะเฉพาะเปนรายๆ ไป  รวมท้ัง
ใหการฝกสอนและแนะนําในเรื่องตาง ๆ   

 ความเปนผูนําแบบปฏิรูป (Transactional  Leadership)  แตกตางไปจากความเปนผูนําแบบ
การแลกเปลี่ยน (Transactional  Leadership)  ใน  4  หัวขอดังตอไปนี้  (Bass, 1996 : 463-478  
อางในวิเชียร  วิทยอุดม, 2553 : 152-153 ) 
  1. ความเปนผูนําแบบปฏิรูปจะพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหเปนผูนําตอไป  ผูใตบังคับบัญชา
มีอิสรภาพท่ียิ่งใหญ  ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  ผูนําแบบปฏิรูปจะปลุกเราจิตใจผูคนโดยรอบ
ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีและกําหนดขอบเขตภายในใหผูใตบังคับบัญชาสามารถดําเนินการเพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธท่ีจะทําใหเปาหมายขององคการสําเร็จลงได  ผูนําแบบปฏิรูปจะกระตุนผูใตบังคับบัญชาให
มีความคิดสรางสรรคท่ีจะแกไขปญหา  และชวยใหผูคนมองสิ่งตางๆ  ในแนวทางใหมๆ  พัฒนาความ
กลาหาญใหกับผูใตบังคับบัญชาและสามารถท่ีจะทําใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนได 
 2. ความเปนผูนําแบบปฏิรูปตองยกความสนใจของผูใตบังคับบัญชาจากระดับความตองการ
ทางกายภาพในข้ันต่ํากวา  (เชน  ความตองการปลอดภัยและมีความม่ันคง)  ไปเปนประเด็นระดับความ
ตองการทางจิตใจในข้ันท่ีสูงกวา  (เชน ความตองการไดรับการยกยอง และความตองการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต)  มันเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับระดับความตองการข้ันต่ํากวาของผูใตบังคับบัญชาท่ี
ตองการไดรับเงินเดือนท่ีพอเพียง  สภาวะเงื่อนไขของการทํางานท่ีปลอดภัยและการพิจารณาในดาน
อ่ืนๆ  อยางไรก็ตามผูนําแบบปฏิรูปจะตองใหความสนใจตอความตองการสวนตัว และพูดให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นความตองการในข้ันท่ีสูงกวา ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเปนสิ่งท่ีทาทาย
และเชื่อมโยงสัมพันธกับภาระหนาท่ีขององคการ  ผูนําแบบปฏิรูปตองดึงดูดใจใหผูใตบังคับบัญชาใช
แนวทางท่ีกอใหเกิดการทาทาย  และใหอํานาจแกพวกเขาท่ีจะมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงดวย 
 3. ความเปนผูนําแบบปฏิรูปตองเปนแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาสนใจตนเองเพ่ือทําให
กลุมของตนดีข้ึน  ผูนําแบบปฏิรูปตองมีการกระตุนใหผูคนทํามากกวาการคาดหวังแบบเดิมพวกเขาตอง
ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของเปาหมายและผลลัพธท่ีจําเปนสําหรับการ
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เปลี่ยนแปลง  ผูนําการปฏิรูปตองเปนตัวอยางใหกับผูอ่ืนปฏิบัติตามได  และทําใหผูใตบังคับบัญชาท่ีมี
สวนสําคัญการเปลี่ยนแปลงเกิดมีความเลื่อมใสในตัวของผูนําและเกิดความเชื่อถือ  อยางไรก็ตาม  ความ
เปนผูนําแบบปฏิรูปสามารถมีแรงบันดาลใจท่ีทําใหผูไมยอมปฏิบัติตามผูนําแตก็ยังมีความเชื่อถึงความ
จําเปนในการเปลี่ยนแปลง ใหมีความปรารถนาท่ีจะทําใหคนเหลานั้นมีความเสียสละสําหรับจุดมุงหมาย
ท่ียิ่งใหญกวาได 
 4. ความเปนผูนําแบบปฏิรูปตองมีมุมมองท่ีนาเชื่อถือและนาไววางใจ  ซึ่งสามารถทําใหความ
เชื่อถือเปลี่ยนเปนความพยายามท่ีมีคาได   การสรางวิสัยทัศนทําใหผูคนเขารวมในการปฏิบัติการมี
ความผูกพันตอผูใตบังคับบัญชา  และการเปลี่ยนแปลงสามารถจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูคนมีความรูสึกได
ถึงวัตถุประสงคท่ีด ี เชนเดียวกับเห็นภาพลักษณขององคการท่ีกําลังกาวเดินไป  ซึ่งถาปราศจากการมี
วิสัยทัศนแลวก็จะไมมีการปฏิรูปไดเลย 

 สรุปไดวาความเปนผูนําแบบปฏิรูป (Transactional  Leadership)   เปนผูนําท่ีดลบันดาล
ความสําเร็จขององคการดวยการปลูกฝงความเชื่อของผูใตบังคับบัญชาอยางลึกซึ้งตอสิ่งท่ีองคการควรจะ
เปน  และการปลูกฝงคานิยมของผูใตบังคับบัญชา  เชน  ความยุติธรรมและความซื่อสัตย  ความเปน
ผูนําแบบปฏิรูปจะสรางความสํานึกทางหนาท่ีภายในองคการ  กระตุนวิถีทางใหมของการแกปญหา  
และสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกองคการทุกคน   

  องคประกอบท่ีสําคัญของความเปนผูนําแบบปฏิรูป  (Elements Transformation  
Leadership) ความเปนผูนําแบบปฏิรูป  ประกอบดวยสวนสําคัญดวยกัน  4  สวน   ดังนี้ (วิเชียร  
วิทยอุดม, 2553 : 158-159) 

 1. การสรางสรรควิสัยทัศน  (Creating  a  Vision)  ผูนําแบบปฏิรูปจะเปนเหมือนนายหนา
ขายฝน  จะเปนผูวางโครงสรางและข้ันตอนท่ีจะสรางวิสัยทัศน  มองการณไกลท่ีเปนไปไดจริงและเปน
อนาคตท่ีดึงดูดใจและผูกพันลูกนอง  รวมพลังมุงไปสูจุดมุงหมายขององคการจากระดับลางไปสูระดับบน
วิสัยทัศนท่ีวานี้จะเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงอนาคตของบริษัทหรือหนวยงาน 
 2. การสื่อสารทําใหเกิดวิสัยทัศน  (Communicating  the  Vision)  ผูนําท่ีทํางานไดผล
ตองสามารถสื่อความหมาย  และเพ่ิมความสําคัญของจุดมุงหมายภายหนา ใหลูกนองเขาใจได  การให
ขอมูลจะอยูในขอบเขตของวัตถุประสงคหลัก มีการกระตุนใหเกิดความสนใจและชี้ใหเห็นถึง
คุณประโยชนและรูจักการรางแผนการข้ึนมา  ซึ่งจะชวยใหผูนําสามารถสรางมโนภาพข้ึนมาเพ่ือใหกลุม
หรือบุคคลในองคการมีการแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. การสรางตัวแบบวิสัยทัศน  (Modeling  the  Vision)      ผูนําแบบปฏิรูป    ไม
เพียงแตพูดถึงวิสัยทัศนเทานั้น  แตจะแสดงออกในทางปฏิบัติดวย  ผูนําจะ  “เดินสนทนา”  คือ   การ
ไมนั่งอยูแตในสํานักงานอยางเดียว  แตจะออกมาเดินสายใหคําอธิบายและปฏิบัติตัวเพ่ือเปนแบบอยางท่ี
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ด ียิ่งไปกวานั้นผูนําแบบนี้จะมีความนาเชื่อถือ  และปฏิบัติตัวอยางสมํ่าเสมอ  จะอยูในแนวทางท่ีเห็นวา
วิสัยทัศนท่ีพูดถึงถูกตอง  สมเหตุสมผลและนาเชื่อฟง  วิธีท่ีจะสรางความเชื่อม่ันในตัวผูนําแบบนี้คือตอง
มีความสมํ่าเสมอในการกระทํา  และตองมีการปรากฏตัวในทุกๆ เหตุการณสําคัญเชนในท่ีประชุมใน
สํานักงานและทําทุกอยางตามกําหนดตารางเวลาและตรงตอเวลา 
 4. การสรางขอตกลงรวมตามวิสัยทัศน  (Building  Commitment  to  the  Vision)  
การทําวิสัยทัศนใหเปนจริง  ผูใตบังคับบัญชาจะตองใหคําม่ันสัญญา  ตัวผูนําจะเปนผูสรางใหเกิด
พันธกรณีหลายวิธี  คือ  การใชคําพูดสงสัญญาณใหรู  เลาเรื่องราว  ทําใหเกิดความกระตือรือรนท่ีเปน
พลังผลักดันใหบุคคลยอมรับในวิสัยทัศน  เหมือนกับวาเขาเปนผูคิดคนข้ึนเอง  ผูนําจะแสดงทัศนคติให
เปนท่ีรูวา  “ทําได”  โดยการปฏิบัติใหเห็นและยึดม่ันตามแนวทางนั้น 

 4.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําอุดมศึกษา   

        มหาวิทยาลัยเปนองคการท่ีมีความซับซอนประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังท่ีมุงหวัง
กําไรและไมมุงหวังกําไร  กิจกรรมตามเงื่อนไขของรัฐบาล  กิจกรรมท่ีตองแขงขันอยางรุนแรงในตลาด
การศึกษา  มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีสอนนักศึกษา  ทําวิจัย  ท้ังเพ่ือการศึกษาและเพ่ือบริการ  
มหาวิทยาลัยบางแหงใหบริการทางการแพทย  มีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนผูนําความคิดทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลง 
       อุดมศึกษาอยูในชวงท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงตนเองอยางมากในยุคของสังคมฐานความรู  
การทํางานแบบเดิมๆ  ไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ผูนําองคการจึงตองใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษา
อาจเปนผลมาจากวิกฤตการณท่ีสําคัญๆแรงกดดันภายนอกและผูนําองคการท่ีมองการณไกล 
 คําถามสําคัญท่ีอุดมศึกษาตองพิจารณา คือ (มานิต  บุญประเสริฐ และคณะ, 2549 : 18-21
  1. นักศึกษาคือใคร? 
  2. อุดมศึกษาจะสอนอะไร? 
  3. อุดมศึกษาจะสอนอยางไร? 
  4. นักศึกษาจะเรียนรูอยางไร? 
  5. สังคมตองการอะไร? 
  6. สังคมคาดหวังวาอุดมศึกษาตองตอบสนองความตองการอยางไร? 
  7. การเรียนรูจะมีบทบาทอยางไร? 
  8. คาใชจายของอุดมศึกษาจะเปนอยางไร? 

 การหาคําตอบของคําถามดงักลาวไมงาย  หรือไมสามารถตอบตรงไปตรงมาได  อุดมศึกษาตอง
มีการเตรียมตัววางแผนท่ีจะเผชิญหนากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 1. นักศึกษาคือใคร?  คําถามนี้ทําใหอุดมศึกษาทุกแหงตองมองไปขางหนาอีก  10-20  ป  
องคประกอบของนักศึกษาจะเปลี่ยนไปในหลายปขางหนา  เชน  ผูเรียนมีอายุมากข้ึน  มีความ
หลากหลาย ผูเรียนรูจักโลกภายนอกมากข้ึนจากสังคมโลกาภิวัตน ซึ่งสะทอนความตองการของผูจางงาน
มากกวานักศึกษาในระบบปจจุบัน 
 2. อุดมศึกษาจะสอนอะไร?  ถาองคประกอบของผูเรียนเปลี่ยนไป  มีอายุมากข้ึน มีความ
หลากหลาย มีความตองการของตนเองท่ีชัดเจน  ซึ่งอาจจะเปนไปไดท่ีตองการเรียนวิชาเอกมากกวาวิชา
ศึกษาท่ัวไป  ขณะเดียวกันความรูของศาสตรตางๆ ก็เปลี่ยนไป การสอนก็ตองเปลี่ยนไปดวย  เชน  
ศาสตรบางสาขามีความกาวหนาเชิงลึกมากข้ึน  หลักสูตรควรจะเปนอยางไร  ควรจะเปดหลักสูตรใน
แนวกวาง  หรือเลือกหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เปนตน 
 3. อุดมศึกษาจะสอนอยางไร?  ความกาวหนาของเทคโนโลยีอาจทําใหการบรรยายมิใชวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการถายทอดความรู  รูปแบบหองเรียนในอนาคตจะแตกตางไปจากปจจุบันนักศึกษาท่ีมีทักษะ
เทคโนโลยีข้ันสูงยอมคาดหวังวาอุดมศึกษาจะมีวิธีสอนท่ีแสดงถึงความกาวหนาของโลกภายนอกท่ีเขา
จะตองออกไปเผชิญ 
 4. นักศึกษาจะเรียนรูอยางไร?  คําตอบก็คือเทคโนโลยี สื่อบทเรียนออนไลน  CD-ROM  ซึ่ง
สามารถศึกษาท่ีไหนก็ได  การศึกษาแบบกลุมยอยจะมีมากข้ึน  ผูสอนจึงตองไดรับการฝกท่ีจะเปนผูนํา
ในสถานการณอยางนั้น    การประเมินผลและการใหรางวัลก็จะมีรูปแบบเปลี่ยนไป เม่ือมีมาตรฐาน   
การวัดผลแบบใหมเกิดข้ึน 
 5. สังคมตองการอะไร?  สําหรับคําถามนี้  อุดมศึกษาตองกําหนดบริบทสําหรับอุดมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี  21  ท่ีชัดเจนเนื่องจากสังคมสารสนเทศจะทําใหสังคมภายนอกใกลชิดกับอุดมศึกษามากข้ึน  
อุดมศึกษาจึงไมสามารถตอบสนองทุกอยางตามท่ีสังคมตองการได   แตสามารถเปนประตูไปสูสิ่งท่ีสังคม
ตองการได   ปจจุบันผูเรียนจะตองจายมากข้ึน  จึงจําเปนท่ีอุดมศึกษาตองศึกษาวิจัยถึงความตองการท่ี
แทจริงของสังคม  และศักยภาพของสถาบันท่ีจะสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของ
สังคมได 
 6. สังคมคาดหวังอะไร?  อุดมศึกษาเปนแหลงท่ีสรางองคความรู  เพ่ือท่ีสังคมภายนอกไดใช 
คุณคาของมหาวิทยาลัยอยูท่ีการไดรับโอกาสคนควาอยางมีเหตุผล  และดวยมนุษยธรรม  ถา
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสํานึกในคุณคาเหลานี้ยอมไมยากท่ีจะทําใหบุคคลภายนอกเห็นดีเห็นชอบ
ไปดวย เปาหมายของมหาวิทยาลัยอยูท่ีสอนผูท่ีปรารถนาจะเรียน  และเรียนรูจากผูท่ีมหาวิทยาลัยสอน  
สงเสริมงานวิจัย  และความคิดริเริ่มของนักศึกษา  และพฤติกรรมของผูมีความคิดมีสติปญญา 
 7. การเรียนรูจะมีบทบาทอะไร?  การเรียนรูจะเปนเสนทางหลักสําหรับบุคคลในการประสบ
ผลสําเร็จในสังคม  ผูท่ีเรียนก็จะมีความเจริญงอกงาม 
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 8. คาใชจายของอุดมศึกษาจะเปนอยางไร?  ตนทุนของอุดมศึกษาจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  เชน  
เงินเดือนอาจารย  บุคลากร  ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  การแขงขันระหวางสถาบันสงผลให
สถาบันจําเปนตองจายไมนอยกวามาตรฐานท่ัวไปหรือของคูแขงเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
นอกจากนั้น  มีความจําเปนท่ีสถาบันตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ  และการบริหารท่ีโปรงใสดวย 

มหาวิทยาลัยเปนท่ีอยูของผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ  อยางหลากหลาย  มีการปกครองท่ี
เปนลําดับไมเหมือนหนวยงานอ่ืน  ไมใชโครงสรางแบบทหารหรือบริษัทธุรกิจ  การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย        ผูบริหารระดับสูงตองมีความสามารถในการ
เขาใจความหลากหลายของธรรมชาติสาขาวิชาตางๆ  มีกลยุทธในการปรึกษาหารือกัน  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตองใชภาวะผูนําความอดทน  และความสามารถในการเกลี้ยกลอมโนมนาวใหผูอ่ืนเห็นดวย
กับแนวคิดของตน  มหาวิทยาลัยจึงเปนสถาบันท่ีพัฒนากระบวนการท่ีแฝงดวยคานิยมอันควรอนุรักษ  
และการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดไปสูการบริหารสมัยใหม  เปนท่ีๆ  สรางทรัพยากรบุคคลข้ึนมาเพ่ือ
มหาวิทยาลัยดวยนั่นเอง  กระบวนการดังกลาวนี้คือกระบวนการทางการศึกษาและการสรางผูนํา  
ลักษณะหนาท่ีของมหาวิทยาลัยนั้นตองพัฒนาสติปญญา  และความสํานึกตอสังคมสวนรวม  
 ดังนั้น ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งนี้  คณะ
กรรมการฯจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบปฏิรูป  และแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําในอุดมศึกษา  
มาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นการประเมินมิติดานคุณลักษณะของผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
 
5.  แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการประเมิน 

       ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยครั้งนี้  คณะกรรมการฯไดประยุกตใช
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของ สตัฟเฟลบีม(Stufflebeam) ซึ่งมีประเด็นนําเสนอสําหรับหัวขอนี้  
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ดังนี้ 

        5.1 ความหมายของการประเมิน  
          การประเมิน  หมายถึง  “การตัดสินคุณคาของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง”  หรือหมายถึง 
กระบวนการไดมาซ่ึงสารสนเทศสําหรับการตัดสินคุณคาของโครงการ หรือตัดสินทางเลือกตางๆ ท่ี
ออกแบบมาเพื่อนําไปปฏิบัติ  โดยจุดเนนของการประเมินคือการเก็บรวบรวมขอมูล  และวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ  ผลของการประเมินมีลักษณะเฉพาะสูง  ในขณะท่ีผลการวิจัยมีความเปนสากลสูง  
ซึ่งการวิจัยและการประเมินมีความคลายคลึงกันมากเพราะเปนกิจกรรมแสวงหาความรูทางวิชาการท่ี
อาศัยขอมูลเชิงประจักษเปนสําคัญ  กลาวคือการวิจัยมุงเพ่ือแสวงหาคําตอบ สวนการประเมินมุงเพ่ือ
ตัดสินคุณคา  การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยกําหนดโดยปญหาท่ีมุงวิจัย  สวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลของการประเมิน  กําหนดโดยความเปนไปไดเปนหลัก  (สําราญ  มีแจง, 2544 :17-18)   การจะ
เขาใจไดชัดเจนเก่ียวกับการประเมิน   จึงควรเขาใจแนวคิดเก่ียวกับการประเมินดวย  ซึ่งในหัวขอ
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แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการประเมินนี้มีสาระสําคัญโดยสรุปตอไปนี้  ไดแก สาระเก่ียวกับธรรมชาติ 
ปรัชญา และประเภทของการประเมิน และสาระเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน 
 5.2   ธรรมชาต ิปรัชญา และประเภทของการประเมิน 
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544:70-73) ไดอธิบายเก่ียวกับธรรมชาติของศาสตรแหงการ
ประเมินอันสรุปไดวา  การประเมินเปนกิจกรรมท่ีมีเปาหมายเปนวิทยาการขามสาขา  เปนศาสตรท่ี
เก่ียวของกับการตัดสินคุณคา  การตัดสินใจเกิดจากการปฏิบัติ  และเปนวิทยาศาสตร  นอกจากนี้       
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552:8-11) ยังอธิบายเก่ียวกับปรัชญาของการประเมินไววา  นักทฤษฏีการ
ประเมินมีความเชื่อใน “เปาหมาย” ของการประเมินแตกตางกัน แมวาจะยึดแนวทางเสรีนิยมรวมกันก็
ตาม  อันข้ึนอยูกับขอตกลงเบื้องตนของการประเมินวาจะเปนไปตามแนวไหน  ถาตอบคําถามวา 
ประเมินทําไม  จะแบงเปนกลุมประโยชนนิยมและกลุมพหุนิยม  ซึ่งยึดเอาเปาหมายเปนเกณฑ  และถา
ตอบคําถามวา  ประเมินอยางไร  จะแบงไดเปน 2 กลุม เชนกันคือ กลุมอัตนัยนิยม  และกลุมปรนัย
นิยม  ซึ่งยึดเอาวิธีการประเมินผลเปนเกณฑ  อันอธิบายโดยขยายความเพ่ิมข้ึนไดดังนี้ 
  5.2.1 กลุมประโยชนนิยม (Utilitarianism) 
  นักทฤษฏีกลุมนี้เชื่อในแนวทางท่ีวา  เปาหมายของการประเมินคือ  การสรางประโยชน
สุขใหแกสังคม  คือการประเมินจะมีคุณคาก็ตอเม่ือ  เปนประโยชนทําใหเกิดความผาสุกแกมนุษยและ
สังคม  และจะมีคุณคาสูงสุดเม่ือสามารถนําผลท่ีไดไปพัฒนาใหเกิดประโยชนสําหรับผูเก่ียวของไดมาก
ท่ีสุด  ดังนั้น จึงเปนการประเมินท่ีสามารถเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอระบบการบริหารงาน  
การวางแผน  การดําเนินโครงการและการตัดสินใจเชิงบริหารโดยนักประเมินมีบทบาทเปนผูปอน
สารสนเทศท่ีเปนประโยชน  ไมควรเขาไปมีบทบาทในการตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีประเมิน ปลอยใหเปน
ดุลยพินิจของผูใชสารสนเทศนั้นๆ  เปนผูชี้ขาดคุณคาของสิ่งท่ีทําการประเมิน 
  5.2.2 กลุมพหุนิยม (Pluralism) 
  นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อในแนวทางท่ีวาเปาหมายของการประเมินไมใชเพ่ือประโยชนสุขของ
สังคมเทานั้น  แตอาจตอบสนองตอเปาหมายอ่ืนๆ ดวย เชน เพ่ือแสดงกลไกแหงอํานาจในการติดตาม 
ควบคุม ดูแลการดําเนินงานตางๆ  ซึ่งการประเมินจะเสร็จสิ้นอยางสมบูรณก็ตอเม่ือนักประเมินไดตัดสิน
คุณคาของสิ่งท่ีมุงประเมินแลว  ตามความรู  ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญของตน 
  5.2.3 กลุมอัตนัยนิยม (Subjectivism) 
  นักทฤษฏีกลุมนี้เชื่อในแนวทางท่ีวา “จิตไมสามารถหย่ังรูไดอยางแทจริงวา อะไรจริง
หรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา การตัดสินวาอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณคาหรือไมเปนเรื่องของแตละ
บุคคล ข้ึนอยูกับจิตของผูนั้นวาจะมองความจริงหรือคุณคาอยางไร”  สืบเนื่องจากการท่ีนักทฤษฎี
การประเมินมีปรัชญาการประเมินท่ีแตกตางกันดังไดกลาวแลว  จึงอาจจําแนกมิติของการประเมินเปน
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มิติของวัตถุประสงคและมิติของวิธีการ  ซึ่งมิติวัตถุประสงคเปนการประเมินท่ีเนนเพ่ือการตัดสินใจ 
(Decision-Oriented Evaluation) และเนนเพ่ือตัดสินคุณคา (Value-Oriented Evaluation) สวนมิติ
ของวิธีการเปนการประเมินใชวิธีการเชิงระบบ  (Systematic Approach)  ยึดมาตรการเขาถึงคุณคา
และเกณฑตัดสินตามแนวคิดปรัชญาปรนัยนิยม (Objectivism) และการประเมินท่ีใชวิธีการเชิง
ธรรมชาติ (Naturalistic Approach)  ยึดมาตรการเขาถึงคุณคาและเกณฑตัดสินคุณคาตามแนวคิด
ปรัชญาอัตนัยนิยม (Subjectivism)  จึงสามารถจําแนกกลุมการประเมินออกเปน 4 ประเภทใหญๆ 
ตามแนวคิดดังกลาวไดดังนี ้(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 106-112) 

  1) Systematic Decision – Oriented Evaluation (SD Models) การประเมิน
ประเภทนี้เปนการใชวิธีเชิงระบบเพ่ือการเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอผูเก่ียวของสําหรับการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร 

  2) Naturalistic Decision – Oriented Evaluation (ND Models) การประเมิน
ประเภทนี้เนนการใชวิธีธรรมชาติเพ่ือการเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอผูเก่ียวของสําหรับการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร 

  3) Systematic value– Oriented Evaluation (SV Models) การประเมินประเภท
นี้เนนการใชวิธีเชิงระบบเพ่ือใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีมุงประเมิน 

  4) Naturalistic Value– Oriented Evaluation (NV Models) การประเมินประเภท
นี้เนนการใชวิธีเชิงธรรมชาติเพ่ือใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีมุงประเมิน 
 นอกจากนี้การแบงประเภทของการประเมินยังมีเกณฑการแบงอ่ืนๆ  อีก เชน แบงตาม
จุดมุงหมายของการประเมินเปนการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  เรียกวา การประเมินความกาวหนา 
(Formative Evaluation) ซึ่งเปนการประเมินขณะท่ีโครงการหรือกิจกรรมนี้กําลังดําเนินอยูและการ
ประเมินเพ่ือตัดสินผล (Summative Evaluation)  ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือบงชี้ระดับความสําเร็จของ
งาน  อันเปนการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจการนั้น เปนตน  (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544 : 
93-94)  
 อยางไรก็ตามรอสซี ่และฟรีแมน (Rossi and Freeman, 1993:9) ไดสรุปเก่ียวกับการวิจัยเชิง
ประเมินอยางสั้นๆ วา “การวิจัยเชิงประเมินเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ียอมรับท่ัวไปวา เปนวิถีท่ี
เขาไปเกี่ยวของกับปญหาตางๆ ของสังคม” และ “การประเมินเกี่ยวของโดยตรงกับผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ซ่ึงมีความตองการ มีความสนใจ มีมุมมองท่ีตางกัน และบางครั้งก็มีประเด็น
ขัดแยงกันดวย” สําหรับจุดเริ่มตนของการเห็นพองตองกันท่ีจะตองมีการประเมินอยางเปนระบบนั้น  
เริ่มตนในดานการศึกษา  และดานสาธารณสุข  กลาวคือดานการศึกษาเปนการประเมินเก่ียวกับการ
ฝกอบรม  สวนดานสาธารณสุขเปนการประเมินการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและการติดเชื้อ (Rossi 
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and Freeman, 1993 : 9,454) สวนของสังคมไทยนั้น  พัฒนาการทางการประเมินสวนใหญจะเปน
เรื่องเก่ียวของทางการศึกษา (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544:41-47) 
 
 
     5.3 คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
  ในการประเมินงานหรือโครงการนั้น  มีคําท่ีถูกนํามาใชเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใน
การประเมินอยูเสมอ  ไดแก  คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมาย
ไวดังนี้ 
  5.3.1 คุณภาพ (Quality) 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 253) ใหความหมายของ 
“คุณภาพ” วาหมายถึงลักษณะท่ีดีเดน  ซึ่งในการดําเนินงานใดๆ องคการ หรือผูดําเนินงานตางก็หวัง
ใหผลของการดําเนินงานมีคุณภาพ  สําหรับในการประเมินนั้น ฟลินน (Flynn, 1977 : 164-165 อางถึง
ใน  ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552:144-145) ไดอธิบายคําวา “คุณภาพ” ไว 2 ความหมายคือ คุณภาพใน
ความหมายแรก หมายถึง “ผลการปฏิบัติท่ีไดตามคุณลักษณะท่ีกําหนดไว บริการหรือผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนเปนไปตามขอกําหนดท่ีวางไวลวงหนา…” คุณภาพในความหมายท่ีสอง หมายถึง “ผลการ
ปฏิบัติอันเปนท่ีพึงพอใจของผูใช (ผูเกี่ยวของ) และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวัง…” ซึ่งคําวาผล 
หรือผลสัมฤทธิ์ (Results) เปนคํารวมของสิ่งท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน  ซึ่งแบง
ออกไดเปน 3 สวน ไดแก  ผลผลิต (Output) หมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนทันที (Immediate Outputs) 
โดยตรงอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน ผลกระทบ (Impact) หมายถึงผลระยะกลาง (Intermediate 
Outputs) อันเปนผลตอเนื่องมาจากผลผลิต และ ผลลัพธ (Outcome)  หมายถึงผลระยะยาว (Long 
Term Outputs) ซึ่งเปนผลจุดหมายปลายทาง (Ultimate Outputs) อันเปนผลท่ีเกิด 
ตอเนื่องมาจากผลกระทบ 
   5.3.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
        ประสิทธิภาพของโครงการหรือการดําเนินงานใดๆ หมายถึง คุณภาพของ
กระบวนการปฏิบัติงานในการสรางผลผลิต  ซึ่งประกอบไปดวยประสิทธิภาพในการประหยัด คือ
ความสามารถในการใชทรัพยากรอยางคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดและประสิทธิภาพในการผลิต 
คือความสามารถในการลดคาใชจายตอหนึ่งหนวยผลิต (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 138-139) 
    5.3.3  ประสิทธิผล (Effectiveness) 
         ประสิทธิผลของโครงการหรือการดําเนินงานใดๆ หมายถึง คุณภาพของการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย กลาวคือ ผลของการปฏิบัติงาน ท้ังผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธไดผล
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ตรงตามท่ีคาดหวังและเปนท่ีพึงพอใจของผูเก่ียวของท้ังผูรับบริการ ผูบริโภค และผูปฏิบัติงาน  (ศิริชัย   
กาญจนวาสี, 2552 : 139) 
  ในการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังกลาวนั้น  มักตองเก่ียวของกับ
คําวาปกติวิสัย  มาตรฐาน  และเกณฑ  ซึ่งสมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544 : 79-80) ไดใหความหมายไว
ดังนี้ 
   5.3.4  ปกติวิสัย (Norms) หมายถึง “ตัวบงช้ีสภาพปจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสราง
จากกลุมมาตรฐาน” เชนปกติวิสัยของคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ก็จะแสดงถึงสภาพปจจุบัน
ของคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยท่ีแสดงออกในรูปของคาเฉลี่ย 
    5.3.5 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง “สภาพสิ่งท่ีควรจะเปน เปนสภาพอัน
ประกอบดวยคุณภาพ”  เม่ือกลาวถึงสภาพท่ีคาดหวัง  หรือตองการจะใหเปนตามอุดมคติของสิ่งนั้น
เชน โรงเรียนท่ีไดมาตรฐานตองประกอบไปดวย ครูท่ีมีความรูความสามารถ มีวัสดุอุปกรณครบถวน 
และมีบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูเปนตน 
    5.3.6  เกณฑ (Criteria) หมายถึง “สิ่งท่ีใชกําหนดคุณภาพของผลลัพธท่ีได  ซ่ึง
อาจแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีเรายอมรับ”  เชนกําหนดไววา พนักงานพิมพดีดท่ีมีคุณภาพ
จะตองพิมพดีดภาษาไทยไดอยางถูกตอง  ไมต่ําวานาทีละ 40 คํา ปญหาก็คือ ถากําหนดเกณฑไวสูงมาก
สําหรับมาตรฐาน อาจไมมีทรัพยากรเพียงพอทําใหทุกคนบรรลุ   แตถาตั้งเกณฑต่ําเกินไปก็จะไมมี
อํานาจในการทํานายพฤติกรรมและมีปญหาในเรื่องของการผานเกณฑ 
 
       5.4 การประเมินตามรูปแบบ CIPP 
  การประเมินตามรูปแบบ CIPP นั้นเปนการประเมินท่ีสตัฟเฟลบีม(Stufflebeam, 
Daniel L.)  เริ่มนํามาใชในป ค.ศ. 1966  มีขอบขายการประเมินในวงกวาง สามารถประเมินไดท้ัง
โปรแกรม  โครงการ  บุคลากร  ผลผลิตองคการ  และระบบตางๆ  ในลักษณะท่ีเปนไดท้ังการประเมิน
ระหวางดําเนินการ  (Formative Evaluation)  และการประเมินผลสรุป  (Summative Evaluation)  
จึงมีการประยุกตใชกันอยางกวางขวางและพัฒนาตอไปอีก  และมักเปนรูปแบบการประเมินท่ีองคการ
ใชประเมินผลตนเอง  ซึ่งเปนการประเมินผลภายในท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  (SAGE research 
Methods, 2012 : Online) 
 เวิรธเทน(Worthen,B.R.) และ แซนเดอรส(Sanders, J.R.) ไดนําเสนอบทความของ  
ท่ีสตัฟเฟลบีม(Stufflebeam, Daniel L.) ในหนังสือของเขาเรื่อง  Educational Evaluation : 
Theories and Practice  ซึ่งในบทความท่ีสตัฟเฟลบีมไดอธิบายถึงจุดมุงหมายในการประเมิน  CIPP 
ไวซึ่งสรปุไดดังนี้ (Worthen, B.R. และ Sanders, J.R., 1973 : 136-138) 
 การประเมินบริบท  (Context  Evaluation)  มีจุดมุงหมายเพ่ือหาเหตุผลในการกําหนด
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน โดยเฉพาะการใหความหมายสภาพแวดลอม  อธิบายถึงความตองการ
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และเงื่อนไขท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมนั้น  แสดงถึงความตองการท่ียังไมบรรลุและโอกาสท่ียังไมไดใช  
รวมไปถึงวิเคราะหใหเห็นปญหาสําคัญท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานนั้น 
 การประเมินปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation)  มีจุดมุงหมายเพ่ือจัดหาสารสนเทศสําหรับ
การตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการหรือกลยุทธท่ีจะใชทรัพยากรวาควรเปนอยางไร รวมไปถึงวาควรแสวงหา
ความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกอยางไรจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานโดย
การระบุและประเมินสิ่งตอไปนี้คือ 

1. ศักยภาพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2. กลยุทธท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
3. การออกแบบในการนํากลยุทธท่ีเลือกไดไปใช 
การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation)  การประเมินกระบวนการนี้มักเปนการ

ประเมินเม่ือมีการเริ่มดําเนินงานแลว ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ีควรใหสารสนเทศยอนกลับไปยังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานนั้นเปนระยะ ๆ  มีวัตถุประสงคสําคัญในการประเมิน 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือสืบหาหรือทํานายขอบกพรองของการออกแบบวิธีท่ีนําไปใชในแตละข้ันตอน 
2. เพ่ือใหสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจวางแผนดําเนินการ 
3. เพ่ือบันทึกเก่ียวกับวิธีการในการดําเนินงานตาง ๆ ตามท่ีเปนจริง 
สารสนเทศในการประเมินกระบวนการนี้      จะเปนการทํานายหรือวิเคราะหวิธีท่ีจะเอาชนะ

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนตาง ๆ  ซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับผูมีบทบาทในการตัดสินใจ สําหรับการ
ตัดสินใจกอนกําหนดวางแผนดําเนินการและสําหรับการตีความ ผลลัพธ  (Outcome)  ท่ีเกิดข้ึน 
 การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)  มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดและตีความการบรรลุ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ซึ่งไมใชควรทําแคในชวงทายของวงจรการดําเนินโครงการเทานั้น  แต
ตองทําใหบอยเทาท่ีจําเปนในระหวางดําเนินโครงการนั้นดวย 
 วิธีการท่ัวไปของการประเมินผลผลิต  ประกอบดวยการกําหนดนิยามปฏิบัติการของ
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  กําหนดเกณฑในการวัดท่ีสัมพันธกับเปาหมายของกิจกรรม  
เปรียบเทียบการวัดตาง ๆ ท่ีไดกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และตีความผลลัพธอยางสมเหตุสมผล  โดยใช
การพิจารณาบันทึกสารสนเทศของบริบท  ปจจัยนําเขา และกระบวนการ  ประกอบกัน 
 นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีมและคณะไดนําเสนอบทความเรื่อง “The CIPP Model For 
Evaluation” ในการประชุมประจําปของเครือขายนักประเมินท่ี Portland, Oregon  เม่ือวันท่ี 10 
มีนาคม 2003  (Stufflebeam, Daniel L.and Others, 2003 : “Online”)  ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
การประเมินในรูปแบบของ CIPP Model หลายประการ อาทิเชน เปนการประเมินท่ีเนนการตัดสิน
คุณคาของสิ่งท่ีประเมิน (Values-Oriented Evaluation) และมีปรัชญาการประเมินวา “จุดมุงหมาย
สําคัญท่ีสุดของการประเมินไมใชเพื่อตรวจสอบแตเพื่อพัฒนา (Evaluation’s most important 
purpose is not to prove, but to improve.)” และใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากสิ่งท่ีพบ
จากการประเมินมากท่ีสุด  ซึ่งในการประเมินองคประกอบ CIPP เม่ือเปนการประเมินผลสรุปนั้น 
สตัฟเฟลบีมและคณะอธิบายไวดังนี ้
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  5.4.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation  : C) เปนการเปรียบเทียบเปาหมาย
กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากความตองการจําเปนตางๆ  ปญหาอุปสรรค  ทรัพยากรตางๆและโอกาส
ท่ีมี  
  5.4.2 การประเมินปจจัยนําเขา  ( Input Evaluation : I ) เปนการเปรียบเทียบ
ยุทธศาสตร เทคนิควิธีดําเนินการ งบประมาณท่ีมีกับการวิเคราะหคูแขง  โดยมุงพิจารณาท่ีความ
ตองการผลประโยชนของกลุมเปาหมาย 
  5.4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการแสดงถึง
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบแบบแผนการดําเนินงาน  กับผลท่ีไดและคาใชจาย 

  5.4.4  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation:P) เปนการเปรียบเทียบผลลัพธ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย  และผลผลิตของคูแขงเทาท่ีเหมาะสม  
โดยเปนการตีความท่ีพิจารณาไปถึงศักยภาพท่ีเปนไปไดตามบริบท (Context)  ปจจัยนําเขา (Input) 
และกระบวนการ (Process) ดวย 
 การประเมินตามรูปแบบ CIPP  ของ สตัฟเฟลบีมนั้น  สามารถสรุปกระบวนการดําเนินการ 
ออกเปน 3 ข้ันตอน คือ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2548 : 58-59) 
     1.กําหนดหรือระบุบงชี้ขอมูลท่ีตองการ 
     2.จัดเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.วิเคราะหขอมูลและจัดสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอฝายท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
   นอกจากนี้ สําราญ  มีแจง (2544 : 130-144) ไดอธิบายเก่ียวกับลักษณะของการประเมิน 
CIPP ไวดังนี้ 
  1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation) “เปนการประเมินใหไดมาซึ่ง
เหตุผลเพ่ือชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธท่ีเก่ียวกับ
สภาพแวดลอม ความตองการและเงื่อนไขท่ีเปนจริงตางๆ  …ชวยใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจ…ชวยใหทราบถึงตัวแปรท่ีเก่ียวของและมีความสําคัญสําหรับการบรรลุเปาหมาย…ทําให
ไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค”  โดยวิธีการประเมินมี 2 วิธี คือ วิธีแรกดคูวามสอดคลองท่ีอาจ
เกิด (Contingency Model) มักใชคําถามแบบถา…แลว เพ่ือตัดสินวาเปาหมายและนโยบายเดิมนี้ควร
เปลี่ยนแปลงหรือไม  วิธีท่ี 2 ดคูวามสอดคลองท่ีปรากฏ (Congruence) ตรวจสอบดูวาบรรลุเปาหมาย
หรือไม 
  2.การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input  Evaluation) “เปนการจัดหาขอมูลเพ่ือใชในการ
ตัดสินความเหมาะสมของแผนงานตางๆ  ท่ีจัดข้ึน”ซึ่งมักประเมินเก่ียวกับ  ความสามารถของหนวยงาน  
ยุทธวิธีท่ีใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค  และการไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ  ท่ีจะทําใหโครงการ
ดําเนินไปได  เชน  หนวยงานท่ีจะชวยเหลือ  เวลาท่ีใชเงินทุน  อาคารสถานท่ี  อุปกรณ  เครื่องมือท่ีมี  
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การประเมินปจจัยเบื้องตนนี้จะชวยใหขอมูลท่ีจะตัดสินใจไดวาควรตั้งวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการอยางไร 
ใชอัตรากําลังเทาไร วางแผนงานและดําเนินการอยางไร  ลักษณะคําถามท่ีใชถาม เชน “วัตถุประสงคจะ
กําหนดวิธีการดําเนินการไดหรือไม  จะประสบผลสําเร็จหรือไม  วิธีการท่ีกําหนดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม”  การประเมินจะชวยใหการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process   Evaluation)  เปนการประเมินเม่ือแผน
ดําเนินงานไดรับการอนุมัติ  และลงมือทํา  เพ่ือใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  แกผูรับผิดชอบและผู
ดําเนินงานทุกลําดับข้ัน  ซึ่งมีวิธีการประเมิน 3 วิธีคือ 
   3.1  กระตุนเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรท่ีจะทําใหเกิดความลมเหลว  เชน  
ความสัมพันธระหวางบุคคล  วิธีการสื่อสาร  การใหเหตุผล  ความเขาใจและเห็นพองตองกัน 
          3.2 ใหขอมูลเก่ียวกับการวางโครงการ และการตัดสินเลือกกอนการวางแผน 
   3.3 บอกลักษณะสําคัญใหมๆ ของโครงรางของโครงการ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
บอกเหตุผลวาทําไมวัตถุประสงคจึงบรรลุหรือไมบรรลุ 

  4. การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)  เปนการประเมินเพ่ือวัดและแปล
ความหมายความสําเร็จ ซึ่งจะเกิดข้ึนในระหวางและหลังการดําเนินงาน  เปนการสืบสาวสิ่งท่ีมีอยูวาได
บรรลุวัตถุประสงคไปแลวหรือกําลังจะบรรลุ 
      นอกจากนี้  สําราญ  มีแจง  (2544:140-144)  ยังไดกลาวถึงการประเมินท่ีนํารูปแบบ  
CIPP มาใชกันมาก แตมีสวนหนึ่งท่ีบิดเบือนเงื่อนไขของแบบจําลอง  ทําใหการประเมินไดขอสรุปท่ี 
ขาดประเด็นขอเสนอแนะ  เพ่ือการตัดสินใจโดยสิ้นเชิง  ซึ่งทําใหเปนการลดคุณคาของการประเมินใน
รูปแบบนี้ไป  กลาวคือ  ในข้ันการประเมินสภาวะแวดลอมและการประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการ
ประเมินเพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ  กอนนําโครงการไปปฏิบัติ  (คือตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค  
และเลือกแบบการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด)  การประเมินกระบวนการ เปนการหาขอมูลประกอบ 
การตัดสินใจขณะท่ีกําลังดําเนินการโครงการ (คือตัดสินใจวาการนําแผนงานท่ีวางไวไปปฏิบัตินั้นควร
ปรับปรุงอะไรบาง)  สวนการประเมินผลผลิต  เปนการหาขอมูลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ  (คือตัดสินใจวา
ควรปรับปรุงขยายแผนงาน หรือควรลมเลิก)  ดังนั้นการประเมินรูปแบบ CIPP จะมีคุณคามากข้ึน  
โดยประเมินตามเง่ือนไขควบคูไปกับการบริหารงาน  คือควรใชรูปแบบการประเมินนี้กับโครงการท่ี
กําลังจะเริ่มตนหรือกําลังดําเนินการอยู  และมีงานประเมินท่ีอางวาใชรูปแบบการประเมิน CIPP 
ในขณะท่ีเม่ือพิจารณารายละเอียดของขอคําถาม  หรือการสรุปผลแลวพบวา  แทจริงคือการประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองหรือทาทีความรูสึกใน 4 ลักษณะ ไดแก 

   1) ทาทีความรูสึกตอวัตถุประสงคหรือสภาวะแวดลอมของโครงการ (Reaction 
toward Context) 

   2) ทาทีความรูสึกตอปจจัยเบื้องตน (Reaction toward   Input) 
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       3)  ทาทีความรูสึกตอกระบวนการจัดโครงการ (Reaction toward   Process) 
       4)  ทาทีความรูสึกตอผลผลิตของโครงการ (Reaction toward Product) 

   การประเมินความรูสึกหรือทาทีใน 4 ลักษณะดังกลาว  จะใหผลสรุปไดเพียงวา  มีรายการ
ใดบางท่ีผูตอบพึงพอใจในระดับ  มาก  ปานกลาง  หรือนอย  ซึ่งเปนขอสรุปท่ีขาดผลสรุปในเชิงเจาะลึก  
ปราศจากขอเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจโดยสิ้นเชิง  อันอาจกอใหเกิดผลกระทบในบางลักษณะ เชน 
ผูอานผลการประเมินโดยท่ัวไปเกิดความรูสึกเบื่อหนาย  หรือถาผูอานเปนนักบริหารท่ีไมศรัทธาตอการ
ใชผลการประเมินเพ่ือการตัดสินใจก็จะยึดม่ันในแนวความคิดเห็นของตนมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ยังอาจ
สงผลตอพัฒนาการของศาสตรการประเมินได  ซึ่งจากการศึกษาของเนติ เฉลยวาเรศ  (2541 :  
บทคัดยอ) ในการวิเคราะหรูปแบบของการนํารูปแบบ CIPP มาใชในการประเมินยังพบวามี 5 รูปแบบ 
โดยรูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุด ไดแก การประเมินในขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินอยูจนกระท่ังสิ้นสุดลง  
โดยประเมินสภาวะแวดลอมและปจจัยเบื้องตนยอนหลัง  แลวจึงประเมินกระบวนการผลิต  แตผลการ
ประเมินแตละสวนไมมีผลตอการตัดสินใจในข้ันตอมา  และผูประเมินสวนใหญไมไดนําผลการประเมิน
เสนอผูบริหารในการตัดสินใจระหวางดําเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการ 
 จากสาระของแนวคิดท่ีเก่ียวกับการประเมินในขอ 5.1 และการประเมินตามรูปแบบ CIPP ใน 
5.4  ดังกลาวขางตน  คณะทํางานไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปการศึกษา 2555 ครั้งนี้  กลาวโดยสรุปก็คือ  ใชวิธีการประเมินโดย
ประยุกตจากรูปแบบ CIPP ของ สตัฟเฟลบีม(Stufflebeam)  วิธีการประเมินแมอาจจัดไดวาเปน 
Systematic Value-Oriented Evaluation คือประเมินจากขอมูลเชิงประจักษและใชวิธีเชิงปริมาณซึ่ง
เปนวิธีการท่ีเปนปรนัยเปนหลัก  ผลการประเมินเปนไปเพ่ือประโยชนของผูเก่ียวของในการพัฒนางาน 
และพัฒนาสังคม  แตก็ยังมีวิธีการเชิงคุณภาพ  คือการสนทนากลุมและการสัมภาษณรวมดวย  เพ่ือให
ไดสารสนเทศท่ีชัดเจนมากข้ึน 

6.  งานประเมินที่เกี่ยวของ 

 การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  เปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗   หมวด ๔ 
วาดวยการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  มาตรา ๔๙  และ ๕๐ คือ ใหมีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามบทบาท หนาท่ีและรายงานผลมาตั้งแตปงบประมาณ 2550 ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้  
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 ครั้งท่ี 1 เปนการรายงานสถานภาพพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 2550  
อันเปนระยะแรกของการเปลี่ยนสภาพของ “สถาบันราชภัฏ” มาเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งใชเปน
พ้ืนฐานการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อธิการบดี และ คณบดี
ในปงบประมาณ 2551 

 ครั้งท่ี 2 เปนการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใชจายงบประมาณ  
การจัดการศึกษาและการวิจัยของปงบประมาณ 2551  และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยในชวง พ.ศ. 2548-2551 

 ครั้งท่ี 3 เปนการายงานผลการประเมิน ซึ่งเปนการประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ปงบประมาณ 2552 โดยใชรูปแบบการประเมิน IPOO คือ การประเมินปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)  ใหครอบคลุมภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในมาตรา 7  และมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

 ครั้งท่ี 4  เปนการรายงานผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ตาม วัตถุประสงค แผนงาน และโครงการ ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการในปงบประมาณ 2554 และ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการบริหาร และการปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ีแสดงตอสภา
มหาวิทยาลัยของผูบริหาร  ดําเนินการประเมินระหวางเดือนพฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 ซึ่ง
ผลการประเมินจากเอกสารรายงานการประเมินสรุปประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของการประเมินได
ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยมีโครงการตั้งของบประมาณไว 447 โครงการ มีการดําเนินกา 407 โครงการ
คิดเปนรอยละ 91.05  การประเมินประสิทธิภาพดานปริมาณผานเกณฑ 365 โครงการ คิดเปนรอยละ 
89.68 และประสิทธิผลดานคุณภาพผานเกณฑ 328 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.59  สวนประสิทธิภาพ
ของการใชจายงบประมาณผานเกณฑ 360 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.54 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกลุมตางๆ ท่ีมีตอผูการบริหารงานของผูบริหารใน
เชิงปริมาณ  สรุปไดวา  ในสวนของอธิการบดีนั้น บุคลากรกลุมตางๆ อันไดแก บุคลากรสายงานวิชาการ 
สายงานสนับสนุน และนักศึกษา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดีในมิติดานการบริหาร
และมิติดานคุณลักษณะ  ภาพรวมและเปนรายดานทุกดานอยูในระดับ มาก  ซึ่ง “ผาน” เกณฑประเมิน
ท่ีกําหนดไว แตในสวนของคณบดีคณะตางๆ ผูอํานวยการสํานักและสถาบันนั้น มีท้ังท่ี “ผาน” และ “ไม
ผาน” เกณฑการประเมิน โดยผูบริหารท่ีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกลุมตางๆ “ผาน” 
เกณฑการประเ มิน ทุกกลุ ม ใน ทุกด าน  ได แก  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะ
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เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม 
  ในสวนท่ีเปนขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงนั้น ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สนทนากลุม  ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารแตละตําแหนงทุกตําแหนงแตกตางกันไป  อันสามารถ
สรุปรวมไดวาสวนท่ีเก่ียวของการบริหารงานวิชาการคือ ควรมีการบริหารเชิงรุก การสรางเครือขาย การ
พัฒนาสูความเปนเลิศ การศึกษาขอมูล การพัฒนาทางงานวิชาการใหไดมาตรฐาน ใหความสําคัญกับ
การสรางหองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติและอาคารเรียน  สวนขอเสนอแนะในการ
บริหารงานในแตละตําแหนงไดแก ควรคํานึงถึงความกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากร บริหารงาน
แบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจ การบรรจุอาจารย และนักศึกษา ควรเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
และสกอ. การบริหารงานควรมีระบบ ใหความสําคัญกับการบรรจุบุคลากรตรงตามสาขา และพัฒนา
ความสามารถในการทํางานของบุคลากร  นอกจากนี้ยังเปนการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับบุคลิกภาพ  
ไดแก  ควรมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ชัดเจน เด็ดขาด มีความรอบคอบกับงานท่ีทํา มีความซือ่สัตย 
โปรงใส  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และมีความยุติธรรมในการบริหารงาน เปนตน 
 ในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  ซึ่งไดดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจใน 2 สวนคือ 1) สํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต โดยสัมภาษณผูใช
บัณฑิต ไดแก นายจาง หัวหนา ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจตอสถานศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา โดยสัมภาษณนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษ  ท่ีลงเวลาเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางท่ีสํารวจไดคือ ผูใชบัณฑิต 
400 คน นิสิตนักศึกษา 199 คน  และผลการสํารวจท่ีสําคัญสรุปไดวา กลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจตอบัณฑิตคิดเปนรอยละ 89.39 ของคะแนน  โดยมีความพึงพอใจในประเด็น คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงสุด รองลงมาไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการและ
ความรูความสามารถพ้ืนฐานตามลําดับ   สวนกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
มหาวิทยาลัยรอยละ 82.52 ของคะแนน โดยพอใจประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวา
ประเด็นหลัก ดานการใหบริการของมหาวิทยาลัย กลาวคือ ดานการจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง
มีความพึงพอใจในอาจารยผูสอนสูงสุด รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เอกสารและ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน และสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ   
 สวนดานการใหบริการของมหาวิทยาลัยนั้น กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในการใหบริการ
ท่ัวไปสูงกวาการใหบริการวิชาการ  โดยเม่ือนําผลการสํารวจดังกลาวมาเทียบกับคะแนนตามเกณฑการ
ประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. แลว พบวา ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตอยูไดเทากับ 5.0000 
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คะแนน และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย ไดเทากับ 4.5040 คะแนน (สํานักงาน
สถิติแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554 : ไมปรากฏเลขหนา) 
 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินและงานประเมินท่ีผานมาดังกลาว  ชวยใหคณะทํางาน
ไดนํามาใชในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประเมินโครงการตางๆท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555   สารสนเทศท่ีไดจากการ
ประเมินจะรายงานตอสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีจะชวยใหมหาวิทยาลัยรับรู
ความเหมาะสมและขอบกพรอง  สามารถนําไปพัฒนาบทบาทหนาท่ีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
7. กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานประเมินท่ีเก่ียวของ  คณะทํางาน ฯ  จึงนํามากําหนด
กรอบแนวคิดในการประเมิน  (Conceptual  Framework )  ดังนี้ 
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• เปาหมาย  ยุทธศาสตร  ความตองการจําเปนของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

• พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
• นโยบายรัฐบาลดานการอุดมศึกษา 
• แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลย ี
ท่ีมีผลกระทบตอการอุดมศึกษา 

Context 

บุคลากร  
 บุคลากรสายวิชาการ 
 บุคลากรสายสนับสนุน 
 นักศึกษา 

• หลักสูตร 
• ปจจัยสนับสนุน 

 หองสมุด 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อาคารสถานที ่

• สิ่งอํานวยความสะดวก 
• งบประมาณ 

Input 
• การบริหารหลักสูตร 

 การพัฒนาหลกัสูตร 
 การจัดการเรียนการสอน 
 การฝกประสบการณวิชาชพี 
 การพัฒนาอาจารย 
 การพัฒนานักศึกษา 
 การมีสวนรวมในการผลิต

บัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
• การแสดงบทบาทในการ
บริหารงานของผูบริหาร 

• การบริหารงบประมาณ 

Process 
• คุณภาพบัณฑิต 

 คุณธรรม/จริยธรรม 
 ความรู 
 ทักษะทางปญญา 
 ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล/ความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข/

การสื่อสาร/การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• บทบาทของการบริหารงานของ
ผูบริหาร 
o มิติบทบาทในการบริหาร 
o มิติคุณลักษณะ 

• ประสิทธิผล/ประสิทธภิาพของการ
ใชจายงบประมาณ 

Product 

สารสนเทศท่ีเปนผลการประเมิน 
ความเหมาะสม 
• การบริหารจัดการศึกษา  
• คุณภาพของการผลติบัณฑิต  
• ความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
• ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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บทที ่ 3 

วิธีดําเนินการประเมิน 
  ในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําป
งบประมาณ 2555   คณะทํางานมีวิธีดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. กําหนดลักษณะของการประเมิน 
2. กําหนดกรอบประเด็นในการประเมิน 
3. แหลงขอมูล 
4.  สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  เก็บรวบรวมขอมูล 
6.  วิเคราะหขอมูล 
7.  กําหนดเกณฑการประเมิน 
8.  สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
 

1. ลักษณะของการประเมิน 
  ลักษณะของการประเมินครั้งนี้ เปนการประเมินโดยประยุกตใชรูปแบบ CIPP  ซึ่งจะ
สะทอนภาพการบริหารจัดการศึกษา ใน  4  องคประกอบ  คือ    การประเมินสภาวะแวดลอม 
( Context  Evaluation : C )  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation  : I )  การประเมิน
กระบวนการ(Process  Evaluation : P )  และการประเมินผลผลิต ( Product  Evaluation : P ) 

 
2.  กรอบประเด็นการประเมิน  
 ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้  คณะทํางานไดกําหนดกรอบประเด็นการประเมิน  
ตามวัตถุประสงคของการประเมิน  ดังตอไปนี้  
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ตาราง  1  การกําหนดกรอบประเด็นการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําป  2555 

 
วัตถุประสงค 

 
ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ 

การ
วิเคราะห 
ขอมูล 

1.เพ่ือประเมิน
สภาวะ
แวดลอม 
(Context :  
C )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ความสอดคลองของ
การบริหารจัด
การศึกษากับ
ยุทธศาสตร ความ
ตองการจําเปนของ
มหาวิทยาลัย 
นโยบายของรัฐบาล 
ดานการอุดมศึกษา 
และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แปลความหมายจาก
คาเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
4.50 - 5.00 = ระดับ
มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49= ระดับ
มาก 
2.50 –3.49= ระดับ 
ปานกลาง 
1.50 – 2.49 = ระดับ
นอย 
1.00 – 1.49= ระดับ
นอยท่ีสุด 
เกณฑผาน  
 คาเฉลี่ย    ≥   3.50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรสาย
วิชาการและ 
สายสนับสนุน 
2.นักศึกษา 
3.ผูบริหาร 
4.เอกสารท่ี
เก่ียวของ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 
ผสมปลายเปด 
2. ประเด็นการ
สนทนากลุม  
3.แบบ
สัมภาษณ 
4. แบบบันทึก
ขอมูลจากการ
วิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.คาเฉลี่ย 
2.สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3.การ
วิเคราะห
เนื้อหา
(Content  
Analysis) 
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ตาราง 1 (ตอ) 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูล 

2. เพ่ือประเมิน
ปจจัยนําเขา  
(Input 
Evaluation :I ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสม 
และความพอเพียง
ของทรัพยากรท่ีใช
ในการบริหารจัด
การศึกษา ไดแก  
บุคลากร   
หลักสูตร 
ปจจัยสนับสนุน  
 สิ่งอํานวยความ
สะดวก  และ
งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แปลความหมายจาก
คาเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม  ดังนี้ 
4.50-5.00 = ระดับมาก
ท่ีสุด 
3.50 - 4.49= ระดับมาก 
2.50-3.49= ระดับ 
ปานกลาง 
1.50–2.49 = ระดับนอย 
1.00 –1.49=ระดับนอย
ท่ีสุด 
เกณฑผาน  
 คาเฉลี่ย    ≥   3.50 
2. ใชผลการประเมิน
ภายในตามตัวบงชี้ของ
สกอ. และสมศ.  
เกณฑผาน  
คาเฉลี่ย    ≥   3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากร
สายวิชาการ
และ 
สายสนับสนุน 
2.นักศึกษา 
3.ผูบริหาร 
4.เอกสารท่ี
เก่ียวของ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา
ผสมปลายเปด 
2. ประเด็นการ
สนทนากลุม 
3.แบบ
สัมภาษณ 
4.แบบบันทึก
ขอมูลจากการ
วิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.คาเฉลี่ย 
2.สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3.การ
วิเคราะห
เนื้อหา
(Content  
Analysis) 
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ตาราง 1 (ตอ) 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ การวิเคราะห 
ขอมูล 

3. เพ่ือ
ประเมิน
กระบวนการ 
(Process 
Evaluation :  
P )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของการ
ดําเนินงานดาน 
1.การบริหารหลักสูตร  
 - การพัฒนาหลักสูตร 
- การจัดการเรียน 
  การสอน   
 - การประเมินผล 
 - การฝกประสบการณ 
  วิชาชีพ 
- การพัฒนาอาจารย 
- การพัฒนานักศึกษา 
 -การมีสวนรวมใน 
การผลิตบัณฑิตของ
สถานประกอบการ   
2.การแสดงบทบาทใน
การบริหารงานของ
ผูบริหาร  
3.การบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลความหมายจาก
คาเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
4.50-5.00 = ระดับ
มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49= ระดับ 
มาก 
2.50–3.49= ระดับ 
ปานกลาง 
1.50 – 2.49= ระดับ
นอย 
1.00 –1.49=ระดับ
นอยท่ีสุด 
เกณฑผาน  
 คาเฉลี่ย    ≥   3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.บุคลากร
สายวิชาการ
และสาย
สนับสนุน 
2.นักศึกษา 
3.หนวยงานท่ี
ไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
4.ผูบริหาร 
5.ผูใชบัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา
ผสมปลายเปด 
2. ประเด็นการ
สนทนากลุม 
3.แบบ
สัมภาษณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คาเฉลี่ย 
2.สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3.การ
วิเคราะห
เนื้อหา
(Content  
Analysis) 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 
วัตถุประสงค 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑการประเมิน 

 
แหลงขอมูล 

 
เครื่องมือ 

การ
วิเคราะห 
ขอมูล 

  4. เพ่ือ
ประเมิน
ผลผลิต 
(Product 
Evaluation : 
P) 
 4.1 ประเมิน
คุณภาพของ
บัณฑิตและ
ความพึงพอใจ
ของผูใช
บัณฑิตใน
คุณภาพของ
บัณฑิต 
 
 

1.คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ในดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคล  และทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แปลความหมายจาก
คาเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
4.50 - 5.00 = ระดับ
มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49= ระดับมาก 
2.50 –3.49= ระดับ 
ปานกลาง 
1.50 – 2.49 = ระดับ
นอย 
1.00 – 1.49= ระดับ
นอยท่ีสุด 
เกณฑผาน  
 คาเฉลี่ย    ≥   3.50   

 

1.บุคลากร
สายวิชาการ 
2.นักศึกษา 
3.ผูบริหาร 
4.ผูใชบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา
ผสมปลายเปด 
2. ประเด็นการ
สนทนากลุม 
3.แบบ
สัมภาษณ 

      
 

1.คาเฉลี่ย 
2.สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3.การ
วิเคราะห
เนื้อหา
(Content  
Analysis) 
 
 

 
 

4.2 ความ 
พึงพอใจใน
บทบาทการ
บริหารงาน
ของผูบริหาร 
 
 
 
 
 

2.ความพึงพอใจใน
บทบาทการ
บริหารงาน มิติ
คุณลักษณะ และ 
มิตกิารบริหาร 
 
 
 
 
 

แปลความหมายจาก
คาเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม  
ใชเกณฑเดียวกับการ
ประเมินคุณภาพของ
บัณฑิต 
 
 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา
ผสมปลายเปด 
2. ประเด็นการ
สนทนากลุม  
 

1.คาเฉลี่ย 
2.สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
3.การ
วิเคราะห
เนื้อหา
(Content  
Analysis) 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 
วัตถุประสงค 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑการประเมิน 

 
แหลงขอมูล 

 
เครื่องมือ 

การ
วิเคราะห 
ขอมูล 

4.3 ประเมิน 
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของ
การใชจาย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลของการ
ใชจายงบประมาณ 
1.ดานปริมาณ 
3. ดานคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความสําเร็จดานปริมาณ   
พิจารณาจากการจดัใหมีการ
ประเมินเปนหนวยนับ  คิด
เปนรอยละของผลการ
ดําเนินงานท่ีสําเร็จตาม
เปาหมาย ดังนี ้
> 80  = มากท่ีสุด 
> 60- 80  = มาก                
>40 – 60 =ปานกลาง 
>20-40   = นอย 
< 20   = นอยท่ีสุด 
เกณฑผาน ≥  รอยละ 70   
2. ความสําเร็จดานคุณภาพ 
พิจารณาจากคาเฉลี่ยของผล
การประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการดังนี ้
4.50-5.00=มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49= มาก 
2.50 –3.49= ปานกลาง 
1.50 –2.49 = นอย 
1.00–1.49= นอยท่ีสุด 
เกณฑผาน คาเฉลี่ย   ≥  3.50 
เกณฑการผานประสิทธิผล  
ตองผานท้ังดานปริมาณและ
ดานคุณภาพ 
 
 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 
2555  

   2.รายงานสรุปผล
การดําเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกผล
การใชจาย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิเคราะห
เอกสาร 
2. คารอยละ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 
วัตถุประสงค 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑการประเมิน 

 
แหลงขอมูล 

 
เครื่องมือ 

 
การ

วิเคราะห 
ขอมูล 

4.3 ประเมิน 
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
ของการใชจาย
งบประมาณ
(ตอ) 

 

4. การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของการใช 
งบประมาณ 
พิจารณาจาก
ความสําเร็จ 
ในการดําเนินการ
เบิกจาย
งบประมาณตาม
แผนงาน ฯ 

การแปลความหมาย 
พิจารณาจากรอยละของ
การเบิกจาย ดังนี้ 
 เบิกจาย > 80 %  =  
ระดับมากท่ีสุด 
เบิกจาย > 60-80 % =
ระดับมาก                
เบิกจาย >40 –60 % =
ระดับปานกลาง 
เบิกจาย 20-40%  =
ระดับนอย 
เบิกจาย < 20%  = ระดับ
นอยท่ีสุด 
เกณฑผาน  เบิกจาย  ≥ 
70% 

1.แผนปฏิบัติ
การ
ปงบประมาณ 
2555  
2. แบบสรุปการ
ตัดยอด
คาใชจายของ
กองนโยบาย
และแผนและ
หนวยงาน 
 

แบบบันทึกผล
การใชจาย
งบประมาณ 

 

1.วิเคราะห
เอกสาร 
2.คารอยละ

 
 

 
3.  แหลงขอมูล  
        แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินแบงออกเปน  5   ประเภทตามวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
  3.1 ผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก   
        3.1.1  บุคลากรสายงานวิชาการ(อาจารย)  ศึกษาจากประชากรท้ังหมด  จํานวน  304   
คน    โดยแบงตามคณะท่ีสังกัด  
              3.1.2  บุคลากรสายงานสนับสนุน   ใชวธิีสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  
Sampling)  จากประชากร  จํานวน  394  คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชตารางสําเร็จรูป
ของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % และความคลาดเคลื่อน 0.05 (สุวิมล  
ติรกานันท,  2548 :  177)   ไดจํานวน  200   คน แลวสุมอยางงายจากทุกหนวยงานตามสัดสวน   
                    3.1.3  นักศึกษา  ศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเรียนในชั้นปท่ี  3 
ของหลักสูตรปริญญาตรี  5  ป  และปริญญาตรี  4  ป  จากทุกคณะ  ปการศึกษา  2555   จํานวน  
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2,600  คน     กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชตารางสําเร็จรูปของทาโร  ยามาเน (Taro  
Yamane)  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  และความคลาดเคลื่อน 0.05  (สุวิมล  ติรกานันท,  2548 :  
177) ไดจํานวน  347   คน แลวสุมอยางงายจากนักศึกษาแตละคณะตามสัดสวน      

  3.2   ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ  ไดแก   
          3.2.1  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย อธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ

สํานัก/สถาบัน  จํานวน  10  คน       
                   3.2.2  ผูใชบัณฑิต  ใชการเลือกแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) จากผูใช
บัณฑิตท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกท้ัง  6  คณะ จํานวน  25  คน 
    3.3   ผูใหขอมูลในการสนทนากลุม ( Focus  Group Discussion )  ไดแก 
                    3.3.1 บุคลากรสายงานวิชาการ  ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
จากบุคลากรสายงานวิชาการท่ีเปนหัวหนาสาขาหรือโปรแกรมหรือมีบทบาทหนาท่ีในคณะ  คณะละ  
8  คน รวมจํานวน  48  คน 
           3.3.2   นักศึกษา  ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเรียนในชั้นปท่ี  3 ของหลักสูตรปริญญาตรี  5  ป  และปริญญาตร ี 4  ป  
จากทุกคณะ  ปการศึกษา  2555   ท่ีเปนหัวหนา / รองหัวหนาสาขาหรือโปรแกรมหรือมีบทบาทหนาท่ี
ในสาขา คณะละ  8  คน  รวมจํานวน    48  คน 
              3.4  การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ  ในปงบประมาณ 2555   แบงเปน  
                       3.4.1  การประเมินประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  แหลงขอมูลไดแก  

          3.4.1.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2555   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           พิบูลสงคราม        

                           3.4.1.2  รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
                  3.4.2  การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  แหลงขอมูลไดแก  

           3.4.2.1  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2555   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                           พิบูลสงคราม        

                            3.4.2.2   แบบสรุปการตัดยอดคาใชจายของกองนโยบายและแผน  และ
หนวยงาน 
     3.5  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูล ไดแก  รายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําป 2554   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา  2554     คูมือการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.      แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555 -  2559 )  ทะเบียนนักศึกษาแรกเขา  
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4.   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีวิธีการดังนี้ 
4.1  การกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    
      เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  แบงเปน  4  ชนิด  ไดแก 

                    4.1.1  แบบสอบถาม แบงเปน   4  ฉบับ  คือ 
           4.1.1.1  แบบสอบถามสําหรับบุคลากรสายงานวิชาการ  แบงเปน 5  ตอน  คือ 

   ตอนท่ี  1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 2   ขอ 
   ตอนท่ี  2    การประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ใน
การบริหารจัดการศึกษา  จํานวน 45  ขอ 
   ตอนท่ี  3    การประเมินคุณภาพของบัณฑิต  จํานวน 24 ขอ   
   ตอนท่ี  4    การประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของ
ผูบริหาร จํานวน  48   ขอ 
   ตอนท่ี  5    ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  เปนคําถามแปลายเปด 
                  4.1.1.2  แบบสอบถามสําหรับบุคลากรสายงานสนับสนุน  แบงเปน 4  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี  1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 2   ขอ 
   ตอนท่ี  2    การประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ใน
การบริหารจัดการศึกษา  จํานวน 20  ขอ 
   ตอนท่ี  3    การประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของ
ผูบริหาร จํานวน  48   ขอ 
   ตอนท่ี  4    ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  เปนคําถามแปลายเปด 
                           4.1.1.3  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา  แบงเปน  4 ตอน  คือ 
   ตอนท่ี  1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 2   ขอ 
   ตอนท่ี  2    การประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ใน
การบริหารจัดการศึกษา  จํานวน 28  ขอ 
   ตอนท่ี  3    การประเมินคุณภาพของบัณฑิต  จํานวน 24 ขอ   
   ตอนท่ี  4    ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  เปนคําถามแปลายเปด 
        4.1.1.4  แบบสอบถามสําหรับผูใชบัณฑิต  แบงเปน  2 ตอน  คือ 
   ตอนท่ี  1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 4  ขอ 
   ตอนท่ี  2    การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต จํานวน 24 ขอ   
       4.1.2  แบบบันทึกผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  จํานวน  1  ฉบับ 
                 4.1.3  แบบสัมภาษณ   จํานวน  2  ฉบับ  คือ  
        4.1.3.1  แบบสัมภาษณผูบริหารเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดานสภาวะแวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) 
ดานผลผลิต (Product) และการแสดงบทบาทในการบริหารงานตามยุทธศาสตร 4 ประเด็น   ดานการ
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บริหารงบประมาณ  คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดาน ไดแก คุณธรรมจริยธรรม  
ความรู  ทักษะทางปญญาสามารถคนหาขอเท็จจริง  คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  ตัดสินใจและแกไข
ปญหา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

      4.1.3.2  แบบสัมภาษณผูใชบัณฑิต  เก่ียวกับ การมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต
และความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดาน 
               4.1.4  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)   จํานวน   2  
ฉบับ  คือ 
                 4.1.4.1  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุมสําหรับบุคลากรสายงานวิชาการ  ซึ่ง
ถามเก่ียวกับจุดเดน  จุดดอย  และขอเสนอแนะในการพัฒนาเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในดานสภาวะแวดลอม  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต คือ คุณภาพของบัณฑิต
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดาน การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน   และ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
          4.1.4.2  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุมสําหรับนักศึกษา  ซึ่งถามเก่ียวกับ
จุดเดน  จุดดอย  และขอเสนอแนะในการพัฒนาเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในองคประกอบดานสภาวะแวดลอม  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต คือ 
คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดาน  ตลอดจนขอเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
               4.1.5 แบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ เพ่ือใชประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ของการบริหารงบประมาณ  ปงบประมาณ 2555  จําแนกตามหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรจํานวน  24  
หนวยงาน 
       4.2  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
      คณะกรรมการฯ มีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตามลําดับดังนี้ 
      4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานประเมินท่ีเก่ียวของ  ไดแก  ทฤษฎีการประเมินตามรูปแบบ  
CIPP   ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2555   พระราชบัญญัติการศึกษา  
แหงชาต ิ รายงานผลการประเมินภายในและการประเมินภายนอกของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา  
รายงายผลการประเมินของก.พ.ร และสกอ.  และรายงานการประเมินมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

4.2.2  กําหนดกรอบความคิด  ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมิน 
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4.2.3  สรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินทุกฉบับ  ไดแก แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ 
และประเด็นคําถามในการสนทนากลุม      สําหรับแบบสอบถามสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
5  ระดับ  คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  ผสมคําถามปลายเปด 
                4.2.4  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
โดยพิจารณาขอคําถามใหครอบคลุม สอดคลองกับประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดท่ีกําหนดและมีความ
ชัดเจนเขาใจงาย  โดยขอความอนุเคราะหจากเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3  คน  คือ 

      1)  ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา นุชภักดี ขาราชการบํานาญ  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

       2)  รองศาสตราจารย  สงวน  ชางฉัตร   ขาราชการบํานาญ ผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

       3) อาจารยดร.กฤธยากาญจน โตพิทักษ อาจารยคณะครุศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                4.2.5  วิเคราะหผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
(IOC) ของผูเชี่ยวชาญท้ัง   3 คน โดยใชเกณฑคัดเลือก IOC 67.0≥  ผลการประเมินพบวา  
แบบสอบถามท้ัง  3  ฉบับ  มีคา  IOC  ตั้งแต  .00 – 1.00  และไดตัดท้ิงไป จํานวน 8  ขอ จาก
แบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น   120  ขอ 
       4.2.6  ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 4.2.7  จัดพิมพเครื่องมือเพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
5.  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 คณะทํางานดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 5.1 สงหนังสือราชการเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย  และผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน  พรอมท้ังนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

5.2 ติดตอขอขอมูลเก่ียวกับการจัดทําโครงการจากคณะและสํานัก / สถาบัน  และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ   เพ่ือนํามาวิเคราะหประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ 

5.3 เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  โดยใช
แบบสอบถาม  การจัดสนทนากลุม  และการสัมภาษณเชิงลึก  ดังนี้ 

5.3.1 ผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก   
5.3.1.1 บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย)  ศึกษาจากประชากรท้ังหมด  จํานวน 304  

คน  มีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน  266  คน  คิดเปนรอยละ  87.50   
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5.3.1.2  บุคลากรสายสนับสนุน  เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จํานวน    
200   คน  ไดรับกลับคืนมาจํานวน  170  คน  คิดเปนรอยละ 85.00 

5.3.1.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในชั้นปท่ี 3  ของหลักสูตรปริญญาตรี  5  
ป  และปริญญาตร ี 4  ป  จากทุกคณะ  ปการศึกษา  2555  เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
จํานวน  347   คน  ไดรับกลับคืนมาจํานวน  335   คน  คิดเปนรอยละ 96.54 

5.3.1.4 ผูใชบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและกําแพงเพชร จํานวน 25 คน 
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง  2 - 5 

ตาราง 2   จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  
               คณะท่ีสังกัดและประเภทของบุคลากร 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
  1. คณะท่ีสังกัด   
     1.1 คณะครุศาสตร 42 15.79 
     1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 73 27.44 
     1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58 21.80 
     1.4 คณะวิทยาการจัดการ 38 14.29 
     1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 25 9.40 
     1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 11.28 
                          รวม 266 100.00 
   2. ประเภทของบุคลากร   
       2.1 ขาราชการ 98 36.84 
       2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 107 40.23 
       2.3 อาจารยประจําตามสัญญา 54 20.30 
       2.4 ไมระบุ 7 2.63 

รวม 266 100.00 
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ตาราง 3  จํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  
              หนวยงานท่ีสังกัดและประเภทของบุคลากร 
 
                     สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. หนวยงานท่ีสังกัด   
   1.1 คณะครุศาสตร 31 18.24 
   1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21 12.35 
   1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 4.12 
   1.4 คณะวิทยาการจัดการ 10 5.88 
   1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 6 3.53 
   1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 3.53 
   1.7 สํานักงานอธิการบดี 71 41.76 
   1.8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 2.94 
   1.9 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 5.30 
   1.10 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4 2.35 
                             รวม 170 100.00 
  2. ประเภทบุคลากร   
   2.1 ขาราชการ 5 2.94 
   2.2 พนักงานราชการ 18 10.59 
   2.3 พนักงานมหาวิทยาลัย 60 35.29 
   2.4 ลูกจางประจํา 56 32.94 
   2.5 ลูกจางประจําตามสัญญา 31 18.24 

รวม 170 100.00 
  
 
 
 
 
 
 
 



71 

การประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามประจาํปีการศึกษา 2555 

 
   

ตาราง  4   จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะท่ีสังกัด 
                และเพศ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
  1. คณะท่ีสังกัด   
      1.1 คณะครุศาสตร 70 20.89 
      1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   50 14.93 
      1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 98 29.25 
      1.4 คณะวิทยาการจัดการ 87 25.97 
      1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 14 4.18 
      1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              16             4.78 

รวม 335 100.00 
 2. เพศ จํานวน รอยละ 
    2.1 ชาย 104 31.04 
    2.2 หญิง 221 65.97 
    2.3 ไมระบุ 10 2.99 

รวม 335 100.00 
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ตาราง  5  จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
     ประเภทของหนวยงาน  ตําแหนง และ คณะท่ีศึกษาของบัณฑิตในหนวยงาน 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
 1. เพศ   
    1.1  ชาย 9 36.00 
    1,2 หญิง 16 64.00 
          รวม 25 100.00 
2. ประเภทของหนวยงาน   
     2.1  ภาครัฐ 13 52.00 
     2.2  ภาคเอกชน 11 44.00 
     2.3 รัฐวิสาหกิจ 1  4.00 
           รวม 25 100.00 
3.  ตําแหนง   
     3.1   ผูบริหาร/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 8 32.00 
     3.2  หัวหนางานของบัณฑิต 17 68.00 
            รวม 25 100.00 
  4. คณะท่ีศึกษาของบัณฑิต   
     4.1  คณะครุศาสตร 6 24.00 
     4.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 20.00 
     4.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 16.00 
     4.4 คณะวิทยาการจัดการ 5 20.00 
     4.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3 12.00 
     4.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 8.00 

รวม 25 100.00 
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      5.3.2  การสนทนากลุมและการสัมภาษณ   คณะทํางานไดติดตอกลุมเปาหมายเพ่ือนัด
หมายวัน  เวลา  สถานท่ี  ในการสนทนากลุมและสัมภาษณ   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
         5.3.2.1  การสนทนากลุม 
   คณะทํางานดําเนินการสนทนากลุมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 12 กลุม จํานวน 96 
คน ประกอบดวย  อาจารยและนักศึกษา  คณะละ  16  คน  แบงเปนอาจารย 8  คน  และนักศึกษา  8  
คน  ประเด็นหลักในการสนทนากลุม คือ  จุดเดน จุดดอย และขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการบริหาร
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในองคประกอบดานสภาวะแวดลอม (Context)  ปจจัยนําเขา (Input)  
และ กระบวนการ (Process)  ความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร ตามยุทธศาสตร 4 
ประเด็นคือ    การยกระดับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการผลิตครู การพัฒนางานวิจัย และบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   การ
บริหารงบประมาณ   คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และการนําผลการประเมินท่ี
ผานมา ใชในการปรับปรุงการบริหารงาน ในระหวางวันท่ี  22-31 มกราคม พ.ศ. 2556  เวลา 11.00-
13.00 น. และ เวลา 15.00 -16.30 น. ไดแก 
              วันจันทรท่ี  28  มกราคม  2556  เวลา  11.00-13.00 น.  อาจารยคณะครุศาสตร   เวลา  
15.00 -16.30 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร  ณ หองประชุมวังจันทน        
               วันอังคารท่ี  29  มกราคม  2556  เวลา  11.00-13.00 น.  อาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เวลา  15.00 -16.30 น.  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ณ หองประชุมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
               วันพุธ 30 มกราคม  2556  เวลา  11.00-13.00 น.  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เวลา 15.00-16.30 น.  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ณ หองประชุม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

                  วันพฤหัสบดีท่ี  31   มกราคม  2556  เวลา   11.00-13.00 น.อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ  เวลา 15.00-16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ณ  หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
                  วันศุกรท่ี  1 กุมภาพันธ  2556  เวลา  11.00-13.00 น.อาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร  เวลา  15.00-16.30 น.  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ณ  หองประชุม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
                  วันอังคารท่ี  5  กุมภาพันธ 2556  เวลา   11.00-13.00 น.อาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   เวลา15.00-16.30 น.  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ  หองประชุมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
  5.3.2.2  การสัมภาษณ 
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   คณะทํางานดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของมหาวิทยาลัยจํานวน 10  คน 
ประเด็นหลักในการสัมภาษณ คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในองคประกอบดานสภาวะแวดลอม (Context)  ปจจัยนําเขา (Input)  และ กระบวนการ (Process)  
บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร ตามยุทธศาสตร 4 ประเด็นคือ    การยกระดับการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการผลิตครู การพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหง
การเรียนรู และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   การบริหารงบประมาณ   คุณภาพของบัณฑิตตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และการนําผลการประเมินท่ีผานมา ในการปรับปรุงการบริหารงาน   ใน
ระหวางวันท่ี  12 -19  กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  วันอังคารท่ี 12  กุมภาพันธ  2556  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สัมภาษณอธิการบดี  
ดร.สวาง  ภูพัฒนพิบูลย    ดําเนินการสัมภาษณโดย  ผูชวยศาสตราจารย อัจฉรา  นุชภักดี        
รองศาสตราจารย วิราพร  พงศอาจารย  และคณะท่ีปรึกษาฯทุกคน  ณ หองทํางานของนายกสภา
มหาวิทยาลัย  อาคารทีปวิชญ 
       วันอังคารท่ี 12  กุมภาพันธ  2556  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สัมภาษณผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูชวยศาสตราจารยศิริสุภา เอมหยวก     ดําเนินการ
สัมภาษณ โดยรองศาสตราจารยสงวน ชางฉัตร และผูชวยศาสตราจารยจินดา อยูแสง  ณ หองทํางาน
ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                 วันอังคารท่ี 12  กุมภาพันธ  2556  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สัมภาษณ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ดร.สาคร สรอยสังวาลย   ดําเนินการสัมภาษณโดย  
ผูชวยศาสตราจารยพวงทอง ไสยวรรณ   ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา นุชภักดี    และรองศาสตราจารย 
วิราพร  พงศอาจารย  ณ หองทํางานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
    วันพุธท่ี  13  กุมภาพันธ  2556   เวลา 9.00 น. – 11.00 น. สัมภาษณคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกล เกิดผล        ดําเนินการสัมภาษณโดย
รองศาสตราจารยสงวน ชางฉัตร  และผูชวยศาสตราจารยจินดา อยูแสง  ณ หองทํางานของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
        วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ  2556   เวลา 10.00 น. – 12.30 น. สัมภาษณคณบดี
คณะครุศาสตร  ดร. อดุลย  วังศรีคูณ  ดําเนินการสัมภาษณโดย ผูชวยศาสตราจารยพวงทอง ไสยวรรณ   
และรองศาสตราจารย วิราพร  พงศอาจารย  ณ หองทํางานของคณบดีคณะครุศาสตร   
   วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ  2556   เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สัมภาษณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนิกานต คุมนก     ดําเนินการสัมภาษณ 
โดยรองศาสตราจารยสงวน ชางฉัตร และผูชวยศาสตราจารยจินดา อยูแสง  ณ หองทํางานของ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
    วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ  2556   เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สัมภาษณคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ ดําเนินการสัมภาษณโดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ  และ ผูชวยศาสตราจารยจินดา อยูแสง  ณ หองทํางาน
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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    วันศุกรท่ี  15  กุมภาพันธ  2556   เวลา 9.00 น. – 11.00 น. สัมภาษณคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจารยเพียรพิณ  กอวุฒิพงศ  ดําเนินการสัมภาษณ โดย    รองศาสตราจารย
วิราพร  พงศอาจารย   และผูชวยศาสตราจารย  พวงทอง  ไสยวรรณ  ณ หองทํางานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        วันศุกรท่ี  15  กุมภาพันธ  2556   เวลา 14.00 น. – 15.30 น. สัมภาษณคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ รองศาสตราจารยสุวารีย  วงศวัฒนา  ดําเนินการสัมภาษณโดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ  และผูชวยศาสตราจารยจิตภัทร  อุปราวิทยานันท  ณ หองทํางานของ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                               
                 วันอังคารท่ี 19  กุมภาพันธ  2556   เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สัมภาษณผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยนิภารัตน  กาญจนโชติ  ดําเนินการสัมภาษณโดย ผูชวย
ศาสตราจารยอัจฉรา นุชภักดี   ผูชวยศาสตราจารยจิตภัทร  อุปราวิทยานันท   และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ  ณ หองทํางานของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  การวิเคราะหขอมูล 
 คณะทํางานดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูล    ดังนี้ 
   6.1  ขอมูลเชิงปริมาณ  ท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  ดังนี้ 
          6.1.1  ขอคําถามแบบเลือกตอบหรือแบบตรวจสอบรายการ(Check  list)   ซึ่งถาม
เก่ียวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี  และรอยละ   
           6.1.2  ขอคําถามเก่ียวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและความพึงพอใจใน
คุณภาพของบัณฑิต   ซึ่งสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale)  5  ระดับ    ลงรหัส
ขอมูลโดยกําหนดคะแนน  ดังนี้  
   ถาตอบในชองมากท่ีสุด      ให   5   คะแนน 
   ถาตอบในชองมาก            ให   4   คะแนน 
   ถาตอบในชองปานกลาง     ให   3   คะแนน 
   ถาตอบในชองนอย            ให   2   คะแนน 
   ถาตอบในชองนอยท่ีสุด      ให   1   คะแนน 
   จากนั้นจึงวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและในภาพรวม 
              6.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ  ท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปด  การสัมภาษณเชิงลึกและการ
สนทนากลุม  ใชการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา ( Content   Analysis  and  Synthesis)  แลวลง
ขอสรุป 
             6.3  ขอมูลท่ีไดจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายงบประมาณ  
วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Exel  เพ่ือหาคารอยละ 
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7.  เกณฑการประเมินผลการวิเคราะห 
       ในการแปลความหมายและประเมินผล  คณะทํางานกําหนดเกณฑ   ดังนี้ 
      7.1   การตอบแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ของบุคลากรในการ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  กําหนดเกณฑ
การแปลความหมาย  ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึงมีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับ มาก 
   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
     คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึงมีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับนอย 
     คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
                เกณฑการประเมิน  คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50  หมายถึง   ผานเกณฑการ
ประเมิน 
    7.2  ผลการประเมินภายในตามตัวบงช้ีของสกอ.และสมศ.  
          เกณฑการประเมิน   ผลการประเมินท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ  3.50    
หมายถึง   ผานเกณฑการประเมิน 
         7.3  การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
            7.3.1  การประเมินประสิทธิผล  แบงเปนความสําเร็จดานปริมาณและความสําเร็จ
ดานคุณภาพ   
         7.3.1.1  ความสําเร็จดานปริมาณ 
    พิจารณาจากการจัดใหมีการประเมินเปนหนวยนับท่ีมี /เกิดข้ึนในการ
ดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการ  โดยกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายระดับความสําเร็จ  จากการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น โดยใชสูตร 
             ความกวางของอันตรภาคชั้น   =  คาสูงสุด  -  คาต่ําสุด 
                                                                 จํานวนอันตรภาคชั้น 
                        =   

5
0100 −      =  20                                            

   กําหนดคารอยละของการดําเนินการท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายออกเปน  5  
ระดับ  โดยใชชวงความกวางของอันตรภาคชั้น   เทากับ  20    ดังนี้ 
                     มากกวารอยละ  80                     หมายถึง     มีประสิทธิผลระดับมากท่ีสุด 
                     มากกวารอยละ 60 – 80               หมายถึง     มีประสิทธิผลระดับมาก                
   มากกวารอยละ  40 – 60              หมายถึง     มีประสิทธิผลระดับปานกลาง 
   มากกวารอยละ  20 – 40              หมายถึง     มีประสิทธิผลระดับนอย 
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   นอยกวาหรือเทากับรอยละ  20       หมายถึง     มีประสิทธิผลระดับนอยท่ีสุด 
   เกณฑการประเมิน  ผลการดําเนินงานมีความสําเร็จมากกวาหรือเทากับ  รอยละ
70  ถือวา ผานเกณฑการประเมิน  
            7.3.1.2  ความสําเร็จดานคุณภาพ   พิจารณาจากการจัดใหมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ  ซึ่งผลการประเมินสามารถประมาณคาไดเปนคาเฉลี่ยของดังนี้ 
   คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50  - 4.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
   คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50  – 2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00  – 1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
     
  เกณฑผานการประเมิน  คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ   3.50  หมายถึง   ผานเกณฑการ
ประเมิน 
  ในกรณีท่ีโครงการประเมินระดับความพึงพอใจเปนคารอยละ  ใชวิธีแปลงใหเปนคะแนนแลวหา
คาเฉลี่ย 
           เกณฑการประเมินประสิทธิผล    ตองผานเกณฑการประเมินท้ังดานปริมาณและดาน
คุณภาพจึงจะถือวา  มีประสิทธิผล 
           7.3.2  การประเมินประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ   กําหนดเกณฑโดยใช
ชวงความกวางของอันตรภาคชั้น   เทากับ  20  ดังนี้ 
             เบิกจายมากกวารอยละ   80              หมายถึง    มีประสิทธิภาพระดับมากท่ีสุด 
         เบิกจายมากกวารอยละ  60 - 80        หมายถึง     มีประสิทธิภาพระดับมาก                
         เบิกจายมากกวารอยละ  40 – 60        หมายถึง    มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
         เบิกจายมากกวารอยละ  20 – 40        หมายถึง    มีประสิทธิภาพระดับนอย 
         เบิกจายนอยกวาหรือเทากับรอยละ 20  หมายถึง     มีประสิทธิภาพระดับนอยท่ีสุด 
     เกณฑการประเมิน   มีการเบิกจายมากกวาหรือเทากับรอยละ 70   หมายถึง  ผาน
เกณฑการประเมิน  หรือ มีประสิทธิภาพ 
  
8. การสรุปผลการประเมินและการรายงานผล 

คณะทํางานดําเนินการสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินท่ีได   จากขอมูล
เชิงปริมาณประกอบกับขอมูลเชิงคุณภาพ  และรายงานผลการประเมินโดยการนําเสนอดวยวาจาและ
เปนเอกสารตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของสภา
มหาวิทยาลัย  พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณ  



 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
      ผลการวิเคราะหขอมูล เรื่อง   การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ปงบประมาณ 2555   คณะทํางานไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เปน  4  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context   Evaluation : C )   
 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation : I ) 
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation : P )   
 ตอนท่ี 4  ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation : P )   
  4.1  ผลการประเมินดานคุณภาพของบัณฑิต 
  4.2  ผลการประเมินดานความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
  4.3 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
 
ตอนที ่ 1  ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context   Evaluation : C )   
 
 1.1 ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 
     จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน  และ   
นักศึกษา เพ่ือประเมินระบบการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดานสภาวะ
แวดลอม (Context  Evaluation) ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  6 - 8   
 
ตาราง  6  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม 
               ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

                  ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1. การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ 
     การพัฒนาทองถ่ิน 

3.65 .76 มาก ผาน 

 2. การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคลอง 
    กับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.26 .75 ปานกลาง ไมผาน 
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ตาราง  6  (ตอ) 
 

                  ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 3.  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และผลิตครูสู 
     ความเปนเลิศ 

3.31 .85 ปานกลาง ไมผาน 

 4.  พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
     ทองถ่ิน 

3.41 .87 ปานกลาง ไมผาน 

 5.  เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง      3.59 .99 มาก ผาน 
 6.  เปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีการบริหารจัดการ 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.10 .91 ปานกลาง ไมผาน 

 7. เพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปด 
     เสรีประชาคมอาเซียน 

2.79 .91 ปานกลาง ไมผาน 

 8. สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 3.06 .94 ปานกลาง ไมผาน 
 9. พัฒนานักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

3.10 .90 ปานกลาง ไมผาน 

 10.สรางความตระหนักและใหความรูแกบุคลากร 
     และนักศึกษาถึงคุณคาของธรรมชาต ิ พลังงาน  
     และสิ่งแวดลอม 

3.05 .90 ปานกลาง ไมผาน 

 11. เพ่ิมความรูและทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
      การสื่อสารใหแกบุคลากรและนักศึกษา 

3.39 .83 ปานกลาง ไมผาน 

 12.สรางเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนา 
     กําลังคนเขาสูภาคบริการและภาคการผลิต 

3.23 .86 ปานกลาง ไมผาน 

13. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
     ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน      

3.59 .86 มาก ผาน 

                              รวม 3.26 .62 ปานกลาง ไมผาน 
  
 จากตาราง  6  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานสภาวะ
แวดลอมตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ   ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 (µ = 3.26)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  
 มีบางขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก  ขอ 1  การบริหารจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   ขอ 5  เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม
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ภาคเหนือตอนลาง  และขอ 13  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลการประเมินในประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง  4 ดาน คือ 
“การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และผลิตครูสูความเปนเลิศ” “การพัฒนาการวิจัยและการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” “การเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง” และ      
“การเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” พบวามีดานเดียวท่ีผาน
เกณฑการประเมิน คือ  “การเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง” สวนดานอ่ืนๆยังไมผาน
เกณฑการประเมิน 
 สวนผลการประเมินความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลย ี พบวาไมผานเกณฑการประเมิน  ซึ่งไดแก “การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต
เพ่ือรองรบัการเปดเสรีประชาคมอาเซียน” “การสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู” 
“การพัฒนานักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  “การสรางความตระหนักและใหความรู
แกบุคลากรและนักศึกษาถึงคุณคาของธรรมชาติ  พลังงาน และสิ่งแวดลอม” 
 
ตาราง 7   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม 
              ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
               ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

  ความคิดเห็น 
ผลการ
ประเมิน 

1. การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ 
    การพัฒนาทองถ่ิน 

3.84 .59 มาก ผาน 

 2. การบริการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคลอง 
    กับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.59 .61 มาก ผาน 

 3. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และผลิตครู 
    สูความเปนเลิศ 

3.75 .79 มาก ผาน 
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ตาราง 7 (ตอ)   
 
               ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

  ความคิดเห็น 
ผลการ
ประเมิน 

 4.พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
    ทองถ่ิน 

3.66 .73 มาก ผาน 

 5. เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง     3.99 .85 มาก ผาน 
 6. เปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีการบริหารจัดการ  
    ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.74 .82 มาก ผาน 

 7.  สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 3.78 .77 มาก ผาน 
 8.  สรางความตระหนักและใหความรูแกบุคลากรถึง 
     คุณคาของธรรมชาต ิพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3.61 .83 มาก ผาน 

 9.  เพ่ิมความรูและทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
     การสื่อสารใหแกบุคลากร 

3.68 .80 มาก ผาน 

 10. สรางเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนา 
     กําลังคนเขาสูภาคบริการและภาคการผลิต      

3.54 .76 มาก ผาน 

 11. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
     ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ิน และองคกรเพ่ือเพ่ือการพัฒนา 
     ทองถ่ิน 

3.79 .74 มาก ผาน 

                        รวม 3.73 .55 มาก ผาน 
 
 จากตาราง  7  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานสภาวะ
แวดลอมตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
( X  = 3.73) และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  
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ตาราง  8    คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม 
                ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1. การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับ   
    ความตองการของตลาดแรงงาน 

3.64 .70 มาก ผาน 

 2. การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับ 
    เปาหมายและยุทธศาสตร คือการผลิตบัณฑิตใหมี 
    คุณภาพและผลิตครูสูความเปนเลิศ 

3.78 .73 
 

มาก ผาน 

 3. เพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดเสรี 
    ประชาคมอาเซียน 

3.56 .80 มาก ผาน 

 4.  สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 3.72 .78 มาก ผาน 
 5.  พัฒนานักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.71 .85 มาก ผาน 
 6.  สรางความตระหนักและใหความรูแกนักศึกษาถึง 
     คุณคาของธรรมชาตพิลังงาน และสิ่งแวดลอม     

3.67 .87 มาก ผาน 

 7.  เพ่ิมความรูและทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
     การสื่อสารใหแกนักศึกษา 

3.64 .87 มาก ผาน 

รวม 3.68 .60 มาก ผาน 
 

 จากตาราง  8  พบวา ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  
ดานสภาวะแวดลอมตามความคิดเห็นของนักศึกษา  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.68)  
และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  
 
 1.2  ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ  
  จาการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพท่ีไดจาก การสัมภาษณ  และการสนทนากลุม  
ดานสภาวะแวดลอม (Context)  สรุปได ดังนี้ 
 
 
  1.2.1 ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

        จากการสัมภาษณผูบริหารเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในองคประกอบดานสภาวะแวดลอม (Context)  สรุปได  ดังนี้ 
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 อธิการบดีเห็นวามหาวิทยาลัยทําตามเปาหมาย และยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวทุกประการ  
หนวยงานและบุคลากรภายนอกยอมรับ ท่ีเห็นไดชัดคือ มีจํานวนนักเรียนมาสมัครเพ่ิมข้ึนทุกป 

คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มีความเห็นวา ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยครอบคลุม
สอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาแตขาดความชัดเจนในทางปฏิบัต ิ  บัณฑิตท่ีผลิตออกไปยังเปนท่ี
ตองการของตลาดแรงงาน    มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสังคมดานการผลิตครู  แตในทางปฏิบัติ
กลยุทธการผลิตพัฒนาครูสูความเปนเลิศ ยังไมชัดเจนเปนรูปธรรม คณะตางๆ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม
ใหทันสมัยท้ังในระดับโลกและอาเซียนเชนหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมสาสตร หลักสูตร Ecotechnology ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนโยบายท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน 
หลักสูตรคหกรรม ในอนาคตจะพยายามหถึงระดับเชฟ  โดยจะเริ่มใหนักศึกษาออกเก็บชั่วโมงฝกงาน
ตั้งแตป 1 ฝกเปนลําดับจนถึงป 4  จบแลวเปนเชฟได    มีโครงการสงเสริมภูมิปญญาไทย เริ่มในป 
2556  โดยจัดหลักสูตรแพทยทางเลือก ระยะสั้น 6  หลักสูตร  เชน ผดุงครรภแผนไทย  เภสัชแผนไทย 
การดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ รวมกับสมาคมแพทยแผนไทย จังหวัดพิษณุโลก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทวุฒิคอ.ม.สาขาการสอนและการบริหารอุตสาหกรรมจะเปดสอนในป
การศึกษา  2556   
  1.2.2 ผลการสนทนากลุมอาจารย 
         จากการสนทนากลุมอาจารย  เห็นวา มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษา
ไดตามปรัชญา พันธกิจ  คือ เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน และชุมชน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยยังดีอยู  
ภาพลักษณของการผลิตและพัฒนาครูดี แตการบริหารจัดการยังไมเอ้ือตอการบริการชุมชนทองถ่ิน
เทาท่ีควร   คณะตางๆมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสนองความตองการของตลาด  การเปด
สอนวิชาเอกของคณะตางๆมักข้ึนอยูกับศักยภาพท่ีมี และ ยังไมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน
และตลาดแรงงาน  เชน  หลกัสูตรทางสาขาวิทยาศาสตร และครุศาสตร   

 1.2.3 ผลการสนทนากลุมนักศึกษา 
          จากการสนทนากลุมนักศึกษาทุกคณะ   เห็นวามหาวิทยาลัยใหโอกาสแกคน

เขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรมีความหลากหลาย และทันสมัยสนองความตองการของตลาด  
สอดคลองกับความตองการจําเปน เชนเปดหลักสูตรภาษาพมา  มีบางเอกเชน  ดนตรีศึกษาแตบาง
หลักสูตรตลาดแรงงานไมรูจัก  ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถแขงกับสถาบันอ่ืนได  และควร
ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกท้ังระดับผูปกครอง  ครูแนะแนวในโรงเรียนและประชาชนใหเขาใจ
หลักสูตร  เพราะในภาพของคนภายนอกมักมองวามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  ดอยกวามหาวิทยาลัยชั้นนํา
อ่ืนๆ   เชน คณะเทคโนอุตสาหกรรมนักศึกษามีความกังวลตอการมีงานทํา เนื่องจากวุฒิท่ีไดรับ  
“ทล.บ.” ยังไมเปนท่ีรูจักของตลาดแรงงาน   
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ตอนที ่ 2  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา(Input  Evaluation)  
 
    2.1 ผลการวิเคราะหเอกสาร  
         จากการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของคือ  รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
พบวามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาดานปจจัยนําเขา ดังนี้ 
  2.1.1 หลักสูตร   
  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปด  การปรับปรุงและการปดหลักสูตร ตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางชัดเจน  กําหนดใหมีรายวิชาการฝกงาน สหกิจศึกษา ปญหาพิเศษ รวมท้ังวิชาสัมมนา 
เพ่ือเนนการปฏิบัติจริงของนักศึกษา  มีผลการประเมินดานหลักสูตรระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย  5.00  
 ในปการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 63  หลักสูตร  เปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี 4  ป จํานวน 40  หลกัสูตรระดับปริญญา 5 ป 1 หลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จํานวน  4  หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จํานวน 14 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน   2  
หลักสูตร   ซึ่งจําแนกตามระดับการศึกษาสาขาวิชา และคณะ  ดังแสดงในตาราง 9 
 
 
ตาราง  9  จํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษาและคณะ 
 
 

คณะ 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) 

ปริญญา 
ตรี (4ป) 

ปริญญา 
ตรี (5ป) 

ประกาศ 
นียบัตร 
บัณฑิต 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
เอก 

รวม 

ครุศาสตร - - 1 4 3 1 9 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- 13 - - 2 - 15 

วิทยาการจัดการ - 5 - - 1 - 6 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- 13 - - 6 1 20 

เทคโนโลยีการเกษตร 
และอาหาร 

- 5 - - 1 - 6 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 4 - - 1 - 7 
รวม 2 40 1 4 14 2 63 

 
(ขอมูลจาก กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 20 เมษายน 2555) 
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จากตาราง 9 พบวา คณะท่ีมีจํานวนหลักสูตรมากท่ีสุดคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
หลักสูตร จํานวน 20 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  13 หลักสูตร  ปริญญาโท 6  หลักสูตร 
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวน  15 หลักสูตร  เปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  13 หลักสูตร  ปริญญาโท 2 หลักสูตร 
    2.1.2 บุคลากร 
           ในปการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ 304  คน   สายสนับสนุน 
394 คน     และนักศึกษา จํานวน  12,092  คน  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้            
            2.1.2.1 บุคลากรสายวิชาการ 
                      ในปการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) จํานวน  
304 คน  จําแนกตามคณะและประเภทของบุคลากร วุฒิการศึกษา  และตําแหนงวิชาการ  ดังแสดงใน
ตาราง 10 - 12    
 
 
ตาราง  10  จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและประเภทของบุคลากร 
 
 

คณะ 
ประเภทบุคลากร  

รวม ขาราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

อาจารย
ประจํา 

ตามสัญญา 
   ครุศาสตร 29 15 2 46 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 27 22 78 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 35 36 9 80 
  วิทยาการจัดการ 22 20 5 47 
  เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 19 7 0 26 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 18 3 27 

รวม 140 123 41 304 
  
 (ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง 2554 : 15) 
 
 จากตาราง  10  พบวามหาวิทยาลัยมีอาจารย  304  คน  เปนขาราชการมากท่ีสุด  จํานวน  
140  คน  รองลงไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  123  คน  และเปนอาจารยประจําตามสัญญา  
จํานวน  41  คน   โดยเปนอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยมากท่ีสุด จํานวน  80  
คน รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีจํานวน  78  คน  คณะท่ีมีจํานวนอาจารยนอย
ท่ีสุด คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีจํานวน  26  คน 
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ตาราง  11  จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 
 
 

คณะ 
วุฒิการศึกษา  

 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ระดับ 
การ

ประเมิน 
ครุศาสตร 1 2.17 28 60.87 17 36.96 5.00 46 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4 5.13 60 76.92 14 17.95 2.99 78 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

0 0 53 66.25 27 33.75 5.00 80 

วิทยาการจัดการ 0 0 41 87.23 6 12.77 2.11 47 
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

0 0 15 57.69 11 42.31 5.00 26 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

0 0 24 88.89 3 11.11 1.89 27 

รวม 5 1.64 221 72.70 78 25.66 4.27 304 
 
    ( ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง 2554 : 16) 
 จากตาราง  11  พบวา อาจารยสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน  221  คน 
คิดเปนรอยละ 72.70 รองลงไปมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  78  คน  คิดเปนรอยละ  
25.66  คิดเปนระดับคะแนนการประเมิน  เทากับ  4.27  ซึ่ง “ผาน” เกณฑการประเมิน 
 เม่ือจําแนกตามคณะ  พบวาคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  เกินรอยละ 30  
โดยมีระดับคะแนนการประเมิน มากกวา 3.50  ซึ่ง “ผาน” เกณฑการประเมิน  สวนคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไมผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  12   จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและตําแหนงวิชาการ 
 
 

คณะ 
ตําแหนงทางวิชาการ  

 
รวม 

 
อาจารย 

 
รอย
ละ 

 
ผศ. 

 
รอย
ละ 

 
รศ. 

 
รอย
ละ 

ผศ. + 
รศ. 

 
รอย
ละ 

 
ระดับ 
การ

ประเมิน 
ครุศาสตร 32 69.57 12 26.09 2 4.35 14 30.43 2.54 46 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

65 83.33 11 14.10 2 2.57 13 16.67 1.39 78 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

62 77.50 15 18.75 3 3.75 18 22.50 1.87 80 

วิทยาการจัดการ 32 68.09 14 29.79 1 2.12 15 31.91 2.63 47 
เทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

15 57.69 10 38.46 1 3.85 11 42.31 3.53 26 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

26 96.30 1 3.70 0 0 1 3.70 1.00 27 

รวม 232 76.32 63 20.72 9 2.96 72 23.68 1.98 304 
 
(ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง 2554 : 16) 
 
 จากตาราง  12  พบวา  มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย มี  9  คน  คิดเปนรอยละ  2.96  ผูชวยศาสตราจารย  63  คน  คิดเปนรอยละ  20.72  
สวนอาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวน  232 คน  คิดเปนรอยละ  76.32    รวมมีอาจารยท่ี
มีตําแหนงทางวิชาการ เทากับ  72  คน  คิดเปนรอยละ 23.68  คิดเปนระดับคะแนนการประเมิน  
เทากับ  1.98  ซึ่ง “ไมผาน” เกณฑการประเมิน 
 เม่ือจําแนกตามคณะ  พบวามีเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเดียวท่ีระดับ
คะแนนการประเมิน เทากับ  3.53  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  สวนคณะอ่ืนๆยังไมผานเกณฑการ
ประเมิน 
    2.1.2.2  บุคลากรสายสนับสนุน 
          มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  394   คน  จําแนกตามคณะ/
หนวยงานและประเภทของบุคลากร  ดังแสดงในตาราง  13 
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ตาราง  13  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามคณะ/หนวยงานและประเภทของบุคลากร  
 

 
 

คณะ / หนวยงาน 

ประเภทของบุคลากร  
 

รวม ขาราชการ พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

คณะครุศาสตร 1 4 11 - 12 28 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - 5 - 2 7 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- - 12 2 10 24 

คณะวิทยาการจัดการ 1 - 6 - 2 9 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 1 - 5 2 7 15 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - 6 1 2 10 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 - 9 - 10 20 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - 3 - 5 9 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - 2 - 2 4 
กองบริหารงานบุคคล 1 5 5 - - 11 
กองบริการการศึกษา 1 3 9 2 - 15 
กองกลาง 4 19 33 21 121 198 
กองพัฒนานักศึกษา 1 2 9 - 2 14 
กองนโยบายและแผน 1 2 8 - - 11 
สํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- 1 2 - 1 4 

สํานักงานประสานบัณฑิตศึกษา - - 2 - 2 4 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2 5 - 4 11 

รวม 14 38 132 28 182 394 
   
  (ขอมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ.วันท่ี 20 เมษายน 2555) 
 จากตาราง  13  พบวาบุคลากรสายสนับสนุน  มีจํานวน  394  คน  จําแนกตามคณะ/
หนวยงาน  สวนใหญสังกัดกองกลาง จํานวน  198  คน  นอกนั้นกระจายตามหนวยงานตางๆและเม่ือ
จําแนกตามประเภทของบุคลากร สวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว  จํานวน  182  คน  รองลงไปเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย จาํนวน  132 คน 
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   1.1.2.3 นักศึกษา 
         ปการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  

จํานวน  12,092  คน จําแนกตามคณะและระดับชั้นป  ดังแสดงในตาราง 14 -15 
 

ตาราง  14   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามคณะ 
 

คณะ พ.ศ.ท่ีเขารับการศึกษา รวม 
นศ.ตกคาง 2551 2552 2553 2554 2555 

ครุศาสตร 59 297 430 493 416 370 2,065 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 159 - 527 712 638 892 2,928 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 152 - 358 392 401 408 1,711 
วิทยาการจัดการ 230 - 625 804 977 1,041 3,677 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 47 - 93 106 114 179 539 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 76 - 91 195 393 417 1,172 
 723 297 2,124 2,702 2,939 3,307 12,092 
 
(ขอมูลจากกองบริการการศึกษา 22 ต.ค. 55) 
  
 จากตาราง  14  พบวาในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด
จํานวน  12,092  คนเปนนักศึกษาตกคาง 723 คน  คณะท่ีมีนักศึกษาจํานวนมากท่ีสุด คือ คณะ
วิทยาการจัดการ  มีนักศึกษา 3,677  คน รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนักศึกษา 
2,928 คน  คณะครุศาสตร 2,065  คน   สวนคณะท่ีมีจํานวนนักศึกษานอยท่ีสุด  คือคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวน  539  คน 
 
ตาราง 15  สัดสวนของอาจารยตอจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะ 
 

คณะ สัดสวนอาจารยตอ
นักศึกษา 

เกณฑของสกอ. 

ครุศาสตร 1 : 45 1 : 22.5 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 : 37 1 : 27 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 : 21 1 : 15 
วิทยาการจัดการ 1 : 78 1  : 27 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 : 21 1 : 15 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 : 45 1 : 15 

รวม 1 : 39  
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 จากตาราง  15  พบวา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาโดย
เฉลี่ยเทากับ1 : 39 คน ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑของสกอ.  โดยคณะวิทยาการจัดการมีสัดสวนของ
อาจารยตอนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑของสกอ.มากท่ีสุด  เทากับ 1 : 78 คน  รองลงมาคือคณะครุ
ศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทากับ 1 : 45 คน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
เทากับ  1 : 37  สวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มี
สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษานอยท่ีสุดและเทากัน  คือ  1 : 21  ทุกคณะมีสัดสวนของอาจารยตอ
นักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนด 
 
ตาราง  16  เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา  2555   จําแนกตามคณะท่ีสังกัด 
 

คณะท่ีสังกัด X  S.D. 
  คณะครุศาสตร 3.25 .30 
  คณะวิทยาศาสตร 2.95 .42 
  คณะมนุษยศาสตร 2.72 .47 
  คณะวิทยาการจัดการ 2.75 .42 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2.83 .39 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.74 .47 

รวม 2.88 .47 
 จากตาราง  16  พบวาเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเขา จําแนกตามคณะท่ีสังกัด  นักศึกษา
คณะครุศาสตรมีเกรดเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คิดเปน  3.25  รองลงไป  ไดแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  คิดเปน  2.95  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คิดเปน  2.83  ตามลําดับ 
 
     2.1.3  ปจจัยสนับสนุน 

            2.1.3.1 หองสมุด  
         หองสมุดของมหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการฯจัดบริการในหลากหลายรูปแบบ  และ

มีการบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดังนี้ 
(1) บริการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ี สกอ .บอกรับและฐานขอมูลท่ี      

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาข้ึนเอง   
(2) บริการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศผานระบบ  Web  OPAC (Online 

Public Access Catalog)  
(3)  บริการยืมหนังสือตอผานระบบออนไลน 
(4)  บริการจองหนังสือ จองฝกอบรมออนไลน   
(5)  ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาและบุคลากร 
(6)  บริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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  ผลการประเมินการบริการดานหองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรแกนักศึกษา ไดคาเฉลี่ย  3.55    ซึ่งผานเกณฑการประเมิน 

 2.1.3.2  คอมพิวเตอร  
 มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการคอมพิวเตอรแกนักศึกษาอยางเพียงพอครบถวน  ท้ังใน

ดานการเรียนการสอน  และการบริการแกนักศึกษา โดยจัดบริการท้ังในสวนกลางของมหาวิทยาลัย  คือ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ กองบริการการศึกษา  สํานักงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา หอพัก  และคณะ  โดยทุกคณะมีหองคอมพิวเตอรและหองสมุด  ผลการประเมินตนเอง
พบวา จํานวนนักศึกษา (FTES) : เครื่องคอมพิวเตอร  เทากับ  4.36  FTES  : 1 เครื่อง 
  2.1.3.3 อาคารสถานท่ีท่ีใชในการจัดการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดสถานท่ีและพัฒนาหองเรียน  
หองปฏิบัติการ  รวมท้ังอุปกรณทางการศึกษา  จัดทําหองเรียน  IT มีการจัดซื้อและติดตั้งชุดมัลติมีเดีย 
จํานวน 22 หอง  เครื่องปรับอากาศติดตั้งในหองเรียน จํานวน  12  หอง มีจุดเชื่อมตอสัญญาณ  Wifi 
ในทุกคณะเพ่ือใหบริการแกนักศึกษา   ไดผลการประเมินจากนักศึกษาเทากับ  3.61  ซึ่ง “ผาน” เกณฑ
การประเมิน 
 
       2.1.4  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
            มหาวิทยาลัยไดจัดบริการดานงานทะเบียนนักศึกษา โดยผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  ซึ่งมีกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ มีการใหบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
โดยจัดหองพยาบาลเพ่ือดูแลนักศึกษา มีการใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัย จัดบริการตรวจสุขภาพ
ประจําปแกนักศึกษา ดานการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมสถานท่ีบริการอาหารใหแก
นักศึกษา 3 แหง ไดแก ศูนยอาหารเรือนแพ ศูนยอาหารทะเลแกว  ศูนยอาหารทะเลแกวนิเวศ  ดาน
สนามกีฬามหาวิทยาลัยจัดพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมดานกีฬาและการออกกําลังกาย เชน 
สนามกีฬาพระองคดํา  โรงยิมเนเซียม 3 อาคาร  สระวายน้ํา  ฟตเนส ดานหอพักมหาวิทยาลัย มีหอพัก
ทะเลแกวนิเวศ ซึ่งไดบริการดูแลนักศึกษาอยางด ีเชน จัดสถานท่ีออกกําลังกาย หองบริการคอมพิวเตอร  
และ  Wifi  จัดหองสมุดหอพัก จัดกิจกรรมตาง ๆ และมีระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความ
ปลอดภัยใหแกนักศึกษา  เชน ประปา ไฟฟา  ระบบการจัดการขยะท่ีดีมีถังขยะบริการอยางท่ัวถึง มี
อุปกรณปองกันอัคคีภัย มีถังดับเพลิงทุกตึกและทุกชั้นของอาคารท้ังอาคารเรียนและอาคารสํานักงาน มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ังมีระบบวงจรปดในจุดสําคัญตาง ๆ ผลการ
ประเมินดานสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ไดคาเฉลี่ย 3.56 และ  3.53 ซึ่งผาน 
เกณฑการประเมิน 
        2.1.5  ดานงบประมาณ 
                มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร  โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  และมีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจท่ีกําหนด มีหนวยงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการใชเงินเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของ
ราชการ ผลการประเมินตนเองดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ย 5.00  ซึ่ง ผานเกณฑการประเมิน 
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 ปงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหาร
และจัดการศึกษา ดังแสดงในตาราง 17 
 
 ตาราง  17  การจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2555  จําแนกตามงบรายจาย 
 
 
ประเภทงบรายจาย 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.งบบุคลากร 87,827,300 25.78 35,132,600 15.52 122,959,900 21.69 
2.งบดําเนินการ 35,703,700 10.48 131,886,000 58.28 167,589,700 29.56 
3.งบลงทุน 131,249,250 38.53 33,624,600 14.86 164,873,850 29.08 
4.งบเงินอุดหนุน 73,051,200 21.44 15,156,800 6.70 88,208,000 15.56 
5.งบรายจายอ่ืน 12,829,700 3.77 500,000 0.22 13,329,700 2.35 

รวม 340,661,150 100.00 216,300,000 95.58 556,961,150 98.24 
งบกลาง   10,000,000 4.42 10,000,000 1.76 
รวมท้ังสิ้น 340,661,150 100.00 226,300,000 100.00 566,961,150 100.00 

 (ขอมูลจากกองนโยบายและแผนมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
  
 จากตาราง  17  พบวาปงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรวม 
566,961,150  บาท  เปนงบประมาณแผนดิน 340,661,150  บาท  งบประมาณเงินรายได 
226,300,000  บาท  แบงเปนงบกลาง  10,000,000  บาท   โดยจัดสรรเปนงบดําเนินการมากท่ีสุด  
เท า กับ  167,589,700 บาท   รองลงไปเปนงบลงทุน   164,873,850  บาท   และงบบุคลากร  
122,959,900  บาท 
 
          2.2 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาจากการตอบแบบสอบถาม 
     จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน  และ   
นักศึกษา เพ่ือประเมินดานปจจัยนําเขา ( Input  Evaluation) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 18 -  20 
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ตาราง  18    คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 
                 ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคดิเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1. อาจารยมีความรูความสามารถในการสอน 3.83 .67 มาก ผาน 
 2. อาจารยมีความรับผิดชอบตอการสอน 3.77 .74 มาก ผาน 
 3. บุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานมีจํานวน 
    เหมาะสมกับงานท่ีทํา 

2.83 1.11 ปานกลาง ไมผาน 

 4. บุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานมีคุณสมบัติและ 
    คุณภาพสอดคลองกับงานท่ีทํา 

3.12 .99 ปานกลาง ไมผาน 

 5. นักศึกษาแรกเขามีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผน 
     การรับ 

3.02 .95 ปานกลาง ไมผาน 

 6. นักศึกษาแรกเขามีความรูพ้ืนฐานและคุณลักษณะ 
     เหมาะสมกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.86 .89 ปานกลาง ไมผาน 

 7.  หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความหลากหลายตอบสนอง 
      ความตองการของนักศึกษา 

3.48 .76 ปานกลาง ไมผาน 

 8.  หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความทันสมัย สอดคลองกับ 
     ความตองการของตลาดแรงงาน 

3.32 .75 ปานกลาง ไมผาน 

 9.  หองเรียนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมในการ 
     จัดการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี 

2.63 1.00 ปานกลาง ไมผาน 

10. มีหองปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสมสําหรับ 
     นักศึกษาในการฝกปฏิบัติ 

2.43 .99 นอย ไมผาน 

 11. มีครุภัณฑประจําอาคาร อุปกรณการศึกษา  
    คอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม  
    ตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา     

2.59 1.00 ปานกลาง ไมผาน 

 12. มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี 
     เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
     ไดดวยตนเอง 

3.02 .95 ปานกลาง ไมผาน 
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ตาราง  18 (ตอ) 
    

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 13. มีระบบสาธารณูปโภคและการดูแลความปลอดภัย 
     อยางเหมาะสม 

2.96 .92 ปานกลาง ไมผาน 

 14. การบริการดานงานทะเบียนวัดผลของนักศึกษา 
     ท่ีผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 

3.08 .98 ปานกลาง ไมผาน 

 15. มีสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม 
     คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.06 .96 ปานกลาง ไมผาน 

 16. มีงบประมาณพอเพียงกับการจัดการศึกษาได 
     ตามพันธกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2.71 .97 ปานกลาง ไมผาน 

รวม 3.05 .58 ปานกลาง ไมผาน 
  
 จากตาราง  18   พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานปจจัย
นําเขา  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
(µ = 3.05)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
 มีบางขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก  ขอ 1  อาจารยมี
ความรูความสามารถในการสอน  และขอ 2  อาจารยมีความรับผิดชอบตอการสอน 
 ผลการประเมินรายขอเก่ียวกับนักศึกษาแรกเขา ท่ีมีคาเฉลี่ยนอย และไมผานเกณฑการประเมิน  
ไดแก “นักศึกษาแรกเขามีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ” และ “นักศึกษาแรกเขามีความรู
พ้ืนฐานและคุณลักษณะเหมาะสมกับสาขาวิชาท่ีศึกษา”  
 ผลการประเมินรายขอเก่ียวกับปจจัยสนับสนุน  ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยและไมผานเกณฑการประเมิน  
ไดแก “หองเรียนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี” 
“การมีหองปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสมสําหรับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติ” “การมีครุภัณฑประจํา
อาคาร อุปกรณการศึกษา คอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูและ
การพัฒนานักศึกษา” “การมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง”  
  ผลการประเมินรายขอเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีคาเฉลี่ยนอยและไมผานเกณฑการ
ประเมิน  ไดแก  “การมีระบบสาธารณูปโภคและการดูแลความปลอดภัยอยางเหมาะสม”  “การบริการ
ดานงานทะเบียนวัดผลของนักศึกษาท่ีผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ”  “การมี
สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยางเหมาะสม”  และ“การมี
งบประมาณพอเพียงกับการจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว” 
 
 



95 
 

ตาราง  19  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 
               ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

                 ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1. บุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานมีจํานวน 
     เหมาะสมกับงานท่ีทํา 

3.16 .97 ปานกลาง ไมผาน 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานมีคุณสมบัติ 
    และคุณภาพสอดคลองกับงานท่ีทํา 

3.69 .76 มาก ผาน 

 3. มีหองสมุดระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอ 
   สําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง    

3.45 .84 ปานกลาง ไมผาน 

 4. มีระบบสาธารณูปโภคและการดูแลความปลอดภัย 
   อยางเหมาะสม 

3.30 .85 ปานกลาง ไมผาน 

 5. มีงานงบประมาณพอเพียงกับการจัดการศึกษา 
   ไดตามพันธกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3.29 .73 ปานกลาง ไมผาน 

                        รวม 3.38 .63 ปานกลาง ไมผาน 
 
 จากตาราง  19  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานปจจัย
นําเขา  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 3.38)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว  
ยกเวนขอ 2  บุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานมีคุณสมบัติและคุณภาพสอดคลองกับงานท่ีทํา 
ท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ ผานเกณฑการประเมิน   
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ตาราง  20  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 
                ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  
             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
ผลการ 
ประเมิน 

  1. อาจารยมีความรูความสามารถในการสอน 4.05 .76 มาก ผาน 
  2. อาจารยมีความรับผิดชอบตอการสอน 3.94 .84 มาก ผาน 
  3. นักศึกษาแรกเขามีความรูพ้ืนฐานและคุณลักษณะ 
     เหมาะสมกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 

3.44 .83 ปานกลาง ไมผาน 

  4. หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความหลากหลายตอบสนอง  
     ความตองการของนักศึกษา 

3.63 .83 มาก ผาน 

  5. หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความทันสมัยสอดคลอง  
     กับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.57 .82 มาก ผาน 

  6. หองเรียนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมใน 
     การจัดการเรียนรูและเทคโนโลย ี

3.29 .99 ปานกลาง ไมผาน 

  7. มีหองปฏิบัติมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม 
     สําหรับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติ 

3.07 1.02 ปานกลาง ไมผาน 

  8. มีครุภัณฑประจําอาคาร อุปกรณการศึกษา 
     คอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต เหมาะสม 
     ตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา 

3.05 1.07 ปานกลาง ไมผาน 

  9. มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
     ท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมได 
     ดวยตนเอง 

3.46 .96 ปานกลาง ไมผาน 

 10. มีระบบสาธารณูปโภคและการดูแลความปลอดภัย 
      อยางเหมาะสม 

3.39 .88 ปานกลาง ไมผาน 

 11. การบริการดานงานทะเบียนวัดผลของนักศึกษา 
       ท่ีผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ      

3.49 .84 ปานกลาง ไมผาน 

 12. มีสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม 
      คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.56 .77 มาก ผาน 

รวม 3.50 .62 มาก ผาน 
 จากตาราง  20  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานปจจัย
นําเขา  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  = 3.50 )  และ
คาเฉลี่ยเปนบางขออยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน ไดแก  ขอ 1  อาจารยมีความรู
ความสามารถในการสอน  ขอ 2  อาจารยมีความรับผิดชอบตอการสอน  ขอ 4  หลักสูตรท่ีเปดสอนมี
ความหลากหลายตอบสนองความตองการของนักศึกษา  ขอ 5 หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความทันสมัย
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สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน   และขอ 12 มีสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยางเหมาะสม   มีบางขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และไมผาน  
เกณฑการประเมิน  
   ผลการประเมินรายขอเก่ียวกับปจจัยสนับสนุน  ท่ีมีคาเฉลี่ยนอย และไมผานเกณฑการ
ประเมิน  ไดแก “หองเรียนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี” 
“การมีหองปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสมสําหรับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติ” “การมีครุภัณฑประจํา
อาคาร อุปกรณการศึกษา คอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูและ
การพัฒนานักศึกษา” 
 
 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
       จาการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพท่ีไดจาก การสัมภาษณ  การสนทนากลุม และคําถาม
ปลายเปด  เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในองคประกอบดานปจจัยนําเขา 
(Input)  สรุปได ดังนี้ 
       2.3.1 ผลการสัมภาษณอธิการบด ี
              2.3.1.1 บุคลากร ปจจุบันมีอาจารยระดับปริญญาเอก  78  คน  ภายใน  2  ป จะ
สําเร็จการศึกษากลับมาอีก  182  คน   บุคลากรท่ีจะรับใหมควรรับระดับปริญญาเอกใหมากข้ึน  โดยให
บุคลากรภายในไดรับทุนสําหรับคณะท่ีขาดแคลน สวนบุคลากรสายสนับสนุน  ปนี้บรรจุอีก  115  คน  
และจัดสรรไปตามหนวยงานตางๆ  สําหรับตําแหนงผูอํานวยการกองท่ีอาจารยในคณะตางๆ ขอใหมี
วาระการทํางานนั้น ทําไมไดเพราะตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงท่ีไดมาโดยการสอบคัดเลือก 
ซึ่งเปนไปตามระบบPC 
     2.3.1.2 หลักสูตร หลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย  ผานการรับรองจาก สกอ. 
ท้ังหมด  สิ่งท่ียังทําไมไดตามท่ีตองการ คือ  การทําหลักสูตรนานาชาติ  (International  Curriculum)     
ขณะนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดหลักสูตร ภาษาศาสตรประยุกต  แตยังไมเต็มรูปแบบ 
              2.3.1.3 งบประมาณ    มหาวิทยาลัยไดลงทุนทําหองชุด   Multimedia จํานวน 
118  หอง  และหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  119  หอง  ยังขาดอีก 51  หอง  พอสิ้นปถามี
เงินเหลือก็จะสนับสนุนหองปฏิบัติการของแตละสาขาวิชาใหมากข้ึน  ขณะนี้กําลังติดตามเรื่องการใช
งบประมาณของแตละหนวยงาน  และจะใหจัดสรรใหแกคณะท่ีใชเงินอยางมีประสิทธิภาพและคณะท่ี
จําเปนกอน   
    2.3.1.4 ปจจัยสนับสนุน คอมพิวเตอร    ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีจํานวน
คอมพิวเตอรมากเปนอันดับท่ี  2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมดรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
และเปนอันดับท่ี  28  ใน  70  แหงของมหาวิทยาลัยท้ังประเทศ    หองเรียนและสภาพแวดลอม  
อธิการบดีเห็นดวยท่ีตองแกไขเรื่องมูลนกพิราบท่ีหองเรียนตึกเฉลิมพระเกียรติ     และตึกวชิราลงกรณ
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ไดพยายามแกไขแลวแตยังไมไดผล   ดานสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยก็พยายามทําทุกอยาง แต
นักศึกษาก็ไมคอยอยูในมหาวิทยาลัย 
       2.3.2 ผลการสัมภาษณคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก   
      2.3.2.1 บุคลากรสายวิชาการ คณบดีความเห็นแตกตางกัน คือ  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีอาจารยท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนา และจัดหาอาจารยระดับ
ปริญญาเอก ไดถึงรอยละ 42 เกือบจะเปนท่ี 1  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน   คณะครุศาสตรปจจุบัน
มีอาจารยจํานวน  54  คน  มีครบทุกสาขาวิชา แตจํานวนยังไมเพียงพอ ไมสามารถสรางหลักสูตรเองได   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง แตอาจารยท่ีมียังไมตรงสาขา คณะ
วิทยาการจัดการ จํานวนอาจารยไมเพียงพอ คุณวุฒิของอาจารยไมตรงสาขาท่ีสอนเพราะสาขาวิชาท่ี
ตองการไมมีคนมาสมัครจึงรับในสาขาท่ีใกลเคียง  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยท่ีมี
คุณภาพ มีคุณวุฒิสูง แตยังไมเพียงพอตอภาระงานการเรียนการสอน และ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  อาจารยยังไมเพียงพอ ภาคเรียนใดมีวิชาสอนมากจะใชวิธีเชิญอาจารยพิเศษมาสอน 
สวนผูอํานวยการสถาบัน / สํานักมีความเห็นวา อาจารยใหมบางสวนยังไมมีประสบการณและเทคนิคใน
การถายทอดความรู  จิตวิทยาความเปนครูเทาท่ีควร     
 บุคลากรสายสนับสนุน  คณบดีทุกคณะ และผูอํานวยการ.สถาบัน/สํานักมีความเห็นตรงกันวา 
บุคคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีจํานวนมากและบรรจุเร็ว บุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะ สถาบัน/สํานัก มีจํานวนคนนอยและบรรจุชา  บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีสวนหนึ่งยังทํางานไมเต็มศักยภาพและไมไดทําหนาท่ีสนับสนุนตามหนาท่ีเทาท่ีควร   บุคลากร
สายสนับสนุนในสวนของคณะ สถาบัน / สํานัก ยังขาดท้ังปริมาณ และคุณภาพ  บางคนท่ีไมมีคุณภาพ
คณะจําเปนตองสงคืน  มหาวิทยาลัยยังไมดําเนินการจัดคนใหมไปทดแทน  คณะท่ีมีรายวิชาปฏิบัติมาก 
ตองการนักวิชาการท่ีสามารถปฏบิัติหนาท่ีในหองปฏิบัติการได  ควรใหคณะมีสวนรวมในการคัดเลือก  
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีทํางานในคณะ  
     นักศึกษา  คณบดีมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพดีบางจากการให
โควตา  บางคณะมีนักศึกษาสมัครเขาเรียนนอย  เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  บาง
สาขาวิชาไมสามารถเปดสอนได ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความเห็นวาจากนโยบายรับ
นักศึกษาเขาเรียนท่ีเนนจํานวนมากกวาระดับความรูท่ีเหมาะสมในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  เปน
เรื่องทาทายท่ีอาจารยจําเปนตองปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม  หาวิธีเสริมศักยภาพท่ีมีอยู
ในตัวนักศึกษา เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความเห็นวา นักศึกษา  สวนใหญมีความรูระดับกลาง ไมใชระดับหัวกระทิเหมือนมหาวิทยาลัยใหญ 
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความเห็นวานักศึกษาท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ
หลังมีคุณภาพดีข้ึน  โดยเฉพาะนักศึกษาสายครู   
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        2.3.2.2  หลักสูตร  ปจจุบันมีหลากหลายหลักสูตร ทุกคณะมีความพอใจ
หลักสูตรท่ีเปดสอนหลักสูตรสวนใหญไดรับการรับรองจาก สกอ. แลว  มีบางสาขาวิชายังรอผลจาก 
สกอ. เชน หลักสูตรดนตรีศึกษา ของคณะครุศาสตร   สวนหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังมีปญหาเรื่องการหานักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานเขาเรียน 
หลักสูตรควรมีความแปลกใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

       2.3.2.3 ปจจัยสนับสนุน และสิ่งอํานวยความสะดวก 
  หองสมุด สํานักวิทยบริการ ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษาทุกระดับ ท้ัง

ปริญญาตร ี ปริญญาโท และปริญญาเอก แตนักศึกษาเขาใชนอย  นอกจากนั้น อุปกรณ ครุภัณฑ โตะ 
เกาอ้ี คอมพิวเตอร เกาตกรุน  มีอายุใชงานมากกวา 5 ป  อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย  ชามาก  
คณบดีมีความเห็นวา หองสมุดเฉพาะทางของคณะยังมีหนังสือนอย  บางคณะไมมีหองสมุดไดแกคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการจะพัฒนาหองสมุดคณะ โดยรวบรวม Project  ของนักศึกษาไว 
เพ่ือใหศึกษาคนควาและคิดโครงการตอยอด  

    หองเรียนและอุปกรณพรอมใช  ทุกคณะมีความเห็นตรงกันวาหองเรียนบางสวนดีข้ึน แต
อุปกรณดาน IT ประจําหองเรียนไมเพียงพอ เกามาก ไมอยูในสภาพพรอมใชงาน อาจารยเขาสอนแตละ
ครั้งตองเสียเวลาเตรียมความพรอมดาน IT นานมาก  หองเรียนบาง อาคาร มีปญหาเรื่องมูลนกสราง
ความสกปรกและสงกลิ่นรบกวน   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวิธีแกปญหาโดยใหเจาหนาท่ี
กวาดลาง ทุกวันเสาร-อาทิตย ทําลายแหลงเพาะพันธุไมใหนกสามารถทํารัง วางไข ฟกไขได จึงลด
ปญหาไดมาก  ปญหาเรื่องหองปฺฏิบัติการ พบหลายคณะ เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
เนื่องจากมีรายวิชาปฏิบัติมาก  จํานวนนักศึกษาท้ังของคณะวิทยาศาสตรฯและคณะอ่ืนท่ีมาเรียนมี
หลายกลุม แตละกลุมมีจํานวนนักศึกษามาก เครื่องมือไมพอ   เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการท่ีตอง
ใหบริการก็มีจํานวนไมเพียงพอ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ 
หองปฏิบัติการของคณะมีความพรอมประมาณ  60 -70 %  เนื่องจากงบประมาณไดนอย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัสดุอุปกรณ  ขณะนี้มี Lab  พ้ืนฐาน  คอมพิวเตอร  4  หอง ๆ  ละ  30  ตัว  
แตยังขาด  Soft  Ware  ซึ่งราคาแพงมาก  คณะเคยทําแผนหองปฏิบัติการท่ีสมบูรณ  มี Spec  พรอม
วงเงิน  23  ลานบาท  เสนอมหาวิทยาลัยแตยังไมไดรับอนุมัติ  วัสดุอุปกรณดานชางยังขาดแคลน  
คณบดีคณะครุศาสตร มีความเห็นวาคณะไมมีอํานาจอยางเต็มท่ีในการพัฒนาอาคาร  เชน  โภชนาคาร 
ซึ่งควรปรับเปนหองประชุมใหญ  โรงเรียนสาธิตเกา ควรปรับปรุงเพ่ือใชประโยชน 
  สาธารณูปโภค  เรื่องถนน  มหาวิทยาลัยขาดการดูแลมาก ถนนชํารุด   เปนหลุมบอ
อันตราย  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใชความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลภายนอกในการ
แกไขไดบางสวนโดยไมตองเสียงบประมาณ แนวทางแกไขมหาวิทยาลัยควรพัฒนาความสัมพันธกับ
ชุมชนภายนอกใหมากข้ึนเพ่ือใชบริการและลดภาระเรื่องงบประมาณ   
  งบประมาณ   คณบดีทุกคณะมีความเห็นตรงกัน วายังไมเพียงพอตอการบริหาร 
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จัดการศึกษา  ในป 2555 คณะวิทยาศาสตรฯ จัดสรรงบประมาณ  120,000 บาท ในการพัฒนา Lab 
พ้ืนฐาน และกระจายงบประมาณลงสูสาขาวิชาจนหมด เหลือไวกองกลางเพียง  100,000 บาท สาขา
ตองพยายามใชใหพอ เพราะคณะจัดสรรใหหมดแลว ในสวนของสถาบัน/สํานัก สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดงบประมาณแผนดินปละ 1,800,000 บาท และงบประมาณเงินรายไดปละ 
1,500,000 บาท คงท่ีมาหลายปแลว สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกมาก  เชน งบไทยเขมแข็งจากรัฐบาล  งบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางเพ่ือ
ปรับปรุงการเปนศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในการเปน
ศูนยวัฒนธรรมสายใยชุมชน   งบประมาณจาก สํานักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และสิ่งแวดลอม : สผ.  หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินเพ่ือใหมีบทบาทในการ
ดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถ่ิน  ในสวนท่ีเปนงบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยจริงๆ ยังไดรับนอยมาก  

  2.3.3 ผลการสนทนากลุมอาจารย ดานปจจัยนําเขา (Input)  สรุปไดดังนี้ 
   2.3.3.1 บุคลากร   อาจารยมีคุณวุฒิสูงและหลากหลาย  แตจํานวนอาจารย
ยังไมไดตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  อาจารยใหมท่ีไดมาสวนใหญมีองคความรู แตยังไมมีประสบการณ  
ในการสอนและบางสวนยังไมมีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมของความเปนครูเทาท่ีควร  มีหลายคณะยัง
ไมไดอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงตามความตองการ   เชนคณะครุศาสตรตองการอาจารยท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมกับการเปน “ครูของคร”ู และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตองการอาจารยท่ี “มี
ประสบการณวิชาชีพ” 
     บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนมาก แตกระจุกอยูท่ีสวนกลาง  สวนหนึ่งยังขาดความ
ตระหนักในหนาท่ีในการใหบริการ  สายสนับสนุนดานวิชาการท่ีประจําตามคณะตางๆยังขาดอยูมาก  
เชน การทํางานดานหองปฏิบัติการ  และ ผูชวยสอน  หรือเจาหนาท่ีท่ีดูแลวัสดุอุปกรณของสาขา   
บางครั้งสายสนับสนุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหคณะก็ไมตรงกับความตองการของสาขาวิชา   
            2.3.3.2  นักศึกษา มหาวิทยาลัยไดนักศึกษาแรกเขาในดานปริมาณแต
สวนมากยังไมไดคุณภาพดานความรู  ยกเวนคณะครุศาสตรท่ีระยะหลังไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ “พรอม
ท่ีจะเรียน  ใฝรู ใฝเรียน   สอนแลวมีความสุข”  แตนักศึกษาโดยท่ัวไปในปจจุบัน แยกไมถูกวาอะไรถูก
อะไรควร ไมคอยมีน้ําใจ  ไมมีระเบียบวินัยและไมปฏิบัติตามกฎจราจร 
   2.3.3.3 หลักสูตร  คณะตางๆเปดสอนหลักสูตรหลากหลาย  แตมีหลักสูตรท่ี
วุฒิการศึกษายังไมเปนท่ีรูจัก  คือ วุฒิ ทล.บ. ( เทคโนโลยีบณัฑิต )  เพราะเปนหลักสูตรตอเนื่องรับ
นักศึกษาท่ีจบ ปวส.  จากวิทยาลัยเทคนิค ท่ีเรียนสาขาชาง  ทําใหหางานยาก และไมตรงกับท่ี
ตลาดแรงงานประกาศรับ  บางหลักสูตรนําหลักสูตรจากท่ีอ่ืนมาหลอมรวมกัน  ไมมีเอกลักษณเปนของ
ตนเอง  สวนหลักสูตรสายครขูองคณะครุศาสตรตองเปนไปตามกรอบของ สกอ. และคุรุสภา ทําใหไม
สามารถสรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ “เหมือนเสื้อผาโหล”   
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   2.3.3.4 ปจจัยสนับสนุน หองสมุดของมหาวิทยาลัยเปดถึง 2 ทุม  แต
อาจารยและ นักศึกษาใชบริการ หองสมุดนอย  ไมเต็มศักยภาพ “นักศึกษาไมคอยอานหนังสือ”  ท่ีนั่ง
อานหนังสือมีนอย ไมมีท่ีนั่งสวนตัว มีเฉพาะโตะรวมตรงกลางเทานั้น  “ควรจัดใหเปนท่ีโลง  และควร
แยกวารสารไวตางหาก ท่ีนั่งของอาจารยอยูไกลจากหนังสือเกินไป ควรใหอยูใกลกันเพ่ือใหสามารถหยิบ
ใชไดเลย บรรยากาศในหองสมุดอึมครึม” ทุกคณะควรมีหองสมุดเฉพาะทาง หองบริการสืบคน
อินเตอรเน็ตของสาขาใหเพียงพอ  เชน หองสมุดคณะครุศาสตรซึ่งควรมีความแตกตางจากคณะอ่ืน  เพ่ือ
ตอบสนองการเรียนสายครู   หองสมุดเฉพาะดานชางของคณะเทคโนอุตสาหกรรม  เพ่ือใหนักศึกษา ได 
ศึกษาคนควาและมีหองปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   
              สื่ออุปกรณการเรียนการสอน   หองเรียนสวนมากมีสื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอนประจําหอง  เชน กระดาน  จอฉายภาพ  คอมพิวเตอร  แตเกาลาสมัยไมพรอมใช และไมพอใช “ 
อุปกรณลาหลัง  มีเหมือนไมมี ”   “ สื่อท่ีเตรียมไปกลายเปนปญหาแทนท่ีจะเปนตัวชวย  เพราะพอ
เวลาใชจริง  ใชเวลารวมครึ่งชัว่โมงในการเซท็ ”วัสดคุรุภัณฑสําหรับนักศึกษาฝกปฏิบัติไมเพียงพอ  ผล
คือนักศึกษาไมไดปฏิบัติจริงทักษะตางๆ จึงลดลง  
  ควรมีเจาหนาท่ีประจําตึก  ทําหนาท่ีตรวจสอบกอนท่ีอาจารยจะเขาสอน  ควรทําแผน
จัดครุภัณฑ  ควรมีแผนจัดการครุภัณฑในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพราะครุภัณฑมีอายุการใชงาน  
เชน  โปรเจคเตอรอายุใชงาน  3  ป  คอมพิวเตอร  5  ป 
             ดานอาคารสถานท่ี  ในดานนี้จุดเดนคือภูมิสถาปตยดีแตยังขาดระบบติดตามดูแล
รักษา อาคารตาง ๆ ท่ีสรางไวใชประโยชนไมคุมคา เชน โรงยิม  หองสมุดใหม  มีตัวตึกมาก แตขาด
อุปกรณการสอน อาคารสถานท่ี  ไมเปนไปตาม  Master Plan  “ควรศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เนนสภาพแวดลอมท่ีปราศจากมลพิษ อาคารและหองเรียนควรมีผูดูแลใหพรอมใช”   
  อาคารเรียนบางอาคารสกปรกเต็มไปดวยมูลนก  สงกลิ่นเหม็น  นักศึกษาไมมีสมาธิใน
การเรียน  และมีผลตอสุขอนามัยของอาจารยและนักศึกษา เชนอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก ฉ)  อาคาร
มหาวชิราลงกรณ(ตึก ม)  ควรมีเจาหนาท่ีดูแลเรื่องเครื่องมือท่ีใชในการประกอบการสอนใหพรอมใชเปน
หนวยกลางดูแลตรวจสอบเครื่องมือโดยเฉพาะ ควรเริ่มตนเปดเรียนดวย  “ Big Cleaning Day สภาพ
หองเรียน ไมมีการบูรณะปรับปรุง หองเรียนบางหองไมมีเครื่องปรับอากาศ  เจาหนาท่ี  IT  ไมเพียงพอ 
และการบริการลาชา การจัดรายวิชาไมสัมพันธกับหองเรียน  วิชาปฏิบัติจัดใหเรียนตึก  IT หองเรียน มี
ขนาดเล็ก แตปริมาณนักศึกษามีมากถึง 50 – 60  คน “เด็กแทบจะข่ีคอกันเรียน ”  
  สวนวิทยาเขตฝงวังจันทน นาจะพัฒนาเปนวิทยาลัยครู เปนแหลงผลิตครู มีหอพัก
นักศึกษาครูอาคารเกาๆทางวิทยาเขตวังจันทน ควรปรับปรุง หรือทุบท้ิงทําใหม  อาจารยคณะครุศาสตร
เห็นวาโรงเรียน สาธิตฯ นาจะเปนแหลงฝกประสบการณของนักศึกษาคณะครุศาสตรฯ  ใหนักศึกษาลง
ฝกประสบการณ  สังเกตการสอนและฝกสอน    
  ตึกเรียนใหมท่ีสรางข้ึน ยังใชไมคุมคาเพราะยังไมมีครุภัณฑและตึกก็มีปญหาเรื่อง
คุณภาพคือรั่ว  บางคณะอาจารยอยากใหเปดหองเรียนรวมขนาดใหญท่ีนักศึกษาเรียนไดเปนพันคน  
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เพ่ือจะใหองคความรูเดียวกัน  เรียนจากอาจารยผูสอนเดียวกัน  วัดผลเหมือนกัน  เพ่ือมหาวิทยาลัยไม
สิ้นเปลืองงบประมาณ  อาจารยจะไดมีเวลาทําวิจัยมากข้ึน 
   2.3.3.5 สิ่งอํานวยความสะดวก   สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย  ควร
มีมาหินออนหรือท่ีนั่งมากพอ  ปลูกตนไมท่ีใหรมเงา พรอมดูแลใหเปน มหาวิทยาลัยสีเขียว(Green 
University)  ควรมีท่ีนั่งเพียงพอสําหรับนักศึกษาระหวางรอเรียน มีทางเดินระหวางตึกท่ีมีรมเงาเพ่ือไม
ตองใชรถ  “อยากใหเปน  University  in  the  Park  ”  ควรเพ่ิมลานกิจกรรม  หรือจัดกิจกรรมให
เด็ก   ควรมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจในชวงคาบของการเรียน  
  รานอาหารไมเพียงพอ ไมมีอาหารจําหนายใหนักศึกษาหอพักในเวลาเย็น  ควรเพ่ิม
รานอาหาร  ควรมีการปรับปรุงคุณภาพอาหารใหหลากหลาย ใหสามารถรับประทานไดท้ังอาจารยและ
นักศึกษา “หองอาหารเรือนแพมีท้ังตัวนก ข้ีนก  เวลากินตองระวังวาจะมีข้ีนกหลนลงมา”   
  อาจารยบางคนเห็นวาควรมีรถไฟฟาสาธารณะใหบริการนักศึกษา ตั้งแตหนา
มหาวิทยาลัย โดยไมใหนักศึกษาใชรถจักรยานยนต โดยจอดไวดานหนา   
  หอพักสําหรับนักศึกษามีนอยควรมีหอพักเพ่ิมข้ึน  สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ  
เชน  หอพักอาจารย สํานักพิมพของมหาวิทยาลัย  เพ่ือสะดวกในการจัดพิมพหนังสือท่ีใชสอน 
 
  2.3.4 ผลการสนทนากลุมนักศึกษา  

    2.3.4.1 อาจารย  นักศึกษาท่ีเขารวมสนทนากลุมทุกคณะ มีความเห็นตรงกันวาใน
ดานอาจารยผูสอนเปนจุดเดน  คือ อาจารยจบตรงสาขาทําใหถายทอดไดเต็มท่ี  แตอาจารยมีจํานวนไม
เพียงพอ เพราะบางคนลาไปศึกษาตอ บางวิชาเอกอาจารย  1  คน  สอน 3 วิชาในหองเดียวกันและใน
เทอมเดียวกัน  สาขาดนตรี อาจารยสอนคนเดียว 4 วิชา  ทําใหสับสนสอนไมไดเต็มหลักสูตร  ทําให
นักศึกษาขาดความเขมแข็งทางวิชาการ   ควรมีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรเฉพาะทางมาใหความรู  วิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรดีแตอาจารยผูสอนบางคนสอนไมตรงหลักสูตร อาจารยชาวตางประเทศมีนอย 
ทําใหนักศึกษาพูดภาษาอังกฤษไมได   การรับอาจารยคณะครุศาสตรควรเนนอาจารยท่ีมีพ้ืนฐานวิชาครู 
“อาจารยมีความสามารถแตบางทานไมสามารถประยุกตใชในการสอนเทาท่ีควร”  
  การรับนักศึกษาควรพิจารณาเรื่องคุณธรรมและบุคลิกภาพใหมากกวานี้    นักศึกษา
บางสวนไมกระตือรือรนในการศึกษาเลาเรียนเทาท่ีควร ออนภาษาอังกฤษ เวลาแขงขันจะสูคนอ่ืนไมได 
ควรจัดอบรมดานภาษาใหเปนพิเศษ 
           2.3.4.2 หลักสูตร  นักศึกษาเชื่อม่ันในหลักสูตรและคุณภาพอาจารย เห็นวา
หลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  แตหลักสูตรบางสาขา เชน สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพของคณะวิทยาศาสตร ไมเปนท่ีรูจัก  ทําใหไมสามารถใชสมัครงานและศึกษาตอได 
ควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ  หรือภาษาในอาเซียน    
        2.3.4.3  ดานปจจัยสนับสนุน 
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   หองสมุดของสํานักวิทยบริการฯ เขา  Wifi  ไดชา และบางครั้งไมสามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตได นักศึกษาไมคอยใชบริการหองสมุด  เพราะบรรยากาศอึมครึม และปจจุบันเขาคนควา
จากท่ีบานก็จะสะดวกมากกวา  หองสมุดของคณะมีขนาดเล็กเกินไป ไมมีหนังสือใหม ๆ และเปดปดไม
เปนเวลา “ไมใชใครอยากใชตองไปขอกุญแจ” ควรจัดหนังสือใหเปนระบบจัดหาหนังสือใหมๆ และ
หนังสือเก่ียวกับความรูพ้ืนฐาน  และหนังสือเฉพาะทางของคณะตามท่ีคณะเปดสอน เชน  วิชาเอก
ดนตรีศึกษาของคณะครุศาสตร  หนังสือท่ีเก่ียวของกับสาขาเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
หนังสือเก่ียวกับวิศวกรรมการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ   สื่อการเรียนการสอน คอนขาง
ลาหลัง  และไมเพียงพอ  อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยชา  สภาพหองเรียนไมเหมาะสมกับการฝก
ปฏิบัติ  เชน การซอมดนตรีของวิชาเอกดนตรีศึกษา ควรมีหองกวางกวานี้  ควรมีสื่อโปรเจคเตอร   มี
กระดานเสนสําหรับเขียนโนตท่ีเคลื่อนยายได  เครื่องดนตรียังมีคุณภาพต่ํา วิชาเอกนิเทศศาสตร หอง
สตูดิโอสําหรับผลิตรายการยังลาสมัย  อุปกรณไมเพียงพอ หองเรียนไมมีสื่อพรอมใชท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเรียนการสอน  เว็บไซตท่ีจะประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาควรมีความ
ชัดเจน  และทันเวลา  และควรมีหองเรียนของสาขาโดยตรง  เพ่ือใชในการทํากิจกรรม  คอมพิวเตอรลา
หลัง เกาและสเปกต่ํามาก ยังไมสามารถใชไดกับโปรแกรมท่ีตองใชความเร็วมาก ๆ ควรปรับปรุงเพ่ือให
นักศึกษาใชไดเทียบเทากับ มหาวิทยาลัยอ่ืน  อุปกรณในการเรียนวิชาเอกมีนอย  ตองรวมกลุมกัน ทําให
คนไมเกงไมเขาใจ  สัญญาณอินเตอรเน็ตบางหองแรง  บางหองไมมี ควรมีสถานท่ีท่ีใชอินเตอรเน็ตให
นักศึกษาไดทํางานทํากิจกรรม  หองปฏิบัติการมีอุปกรณไมเพียงพอ  เชน  ไมมีเครื่องวิเคราะหอาหาร
สัตว  ตองไปจางขางนอกทํา ซึ่งราคาแพงมาก  สาขาสัตวศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯไมมี
สัตวใหเลี้ยง  อุปกรณหลักของสาขาวิชาตางๆในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไมเพียงพอ  เชน 
นักศึกษาไมมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักร  นักศึกษาไมมีโอกาสเห็นของจริงดูแตภาพ  วิชา
ออกแบบ  โตะออกแบบไมเพียงพอและตองซื้อวัสดเุอง  อินเทอรเน็ตของคณะมีนอย  หองเรียนคับแคบ  
โตะเกาอ้ีไมเพียงพอ   
  อาคารเรียนและหองเรียนบางอาคารสกปรก เต็มไปดวยข้ีนก  มีกลิ่นเหม็น ทําให
นักศึกษาขาดสมาธิในการเรียน   โรงอาหารก็ตองคอยหลบข้ีนก และนกท่ีลงมาแยงอาหารกิน  “อยาก
ใหหองเรียนมีแอร  และอยากเรียนหองเรียนเล็กๆ   ไมอยากเรียนหองใหญ จะไดใกลชิดกับอาจารย”  
สาขานิเทศศาสตรควรปรับปรุงหอง  Studio ใหใชงานไดเหมาะสม  เชน  การบันทึกเสียง การอานขาว 
การผลิตรายการโทรทัศน   
   2.3.4.4  สิ่งอํานวยความสะดวก มหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกดี มี
บริการรถไฟฟาฟรี มีรานสะดวกซื้อ มีไปรษณีย  มีธนาคาร ใหบริการทางการเงิน มีหอพักนักศึกษาแต
ยังไมเพียงพอ ควรมีหอพักชาย ซึ่งจะชวยในการจัดกิจกรรม ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชีวิตสราง
ความสัมพันธรุนพ่ีรุนนอง คณะควรมีรถของคณะเพ่ือเสริมการจัดกิจกรรมการออกคาย และกิจกรรม 
อ่ืน ๆ  สภาพแวดลอมของบางคณะยังไมจูงใจใหอยูทํางาน   ไมสวยงาม  และไมมีสถานท่ีพักผอน 
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หยอนใจ   ถนนประตู 3  ขรุขระเปนหลุมเปนบอไมไดรับการดูแล นักศึกษาคณะครุศาสตรตองการเรียน
ทางฝงวังจันทนแตควรปรับปรุงอาคารเรียนใหม 
  2.3.5 ผลการวิเคราะหคําถามปลายเปดของนักศึกษาดานปจจัยนําเขา  สรุปไดดังนี้ 
      2.3.5.1  ดานอาจารยผูสอน    อาจารยเอาใจใสนักศึกษาดี สอนตรงตาม
หลักสูตร มีความรูและประสบการณ  มีความอดทนอดกลั้น  ตั้งใจสอน เปนกันเอง  มีการใชเทคโนโลยี
ในการสอนมากกวาเดิม อาจารยสอนใหนักศึกษาเรียนรูท้ังดานวิชาการ และการปฏิบัติ  แตอาจารยบาง
สาขาวิชาไมเพียงพอ โดยเฉพาะวิชาเอก ควรมีอาจารยมากกวานี้และสอนตรงสาขาวิชา  อาจารยบาง
คนมีความรูสูง แตสอนนักศึกษาไมเขาใจ  อยากใหอาจารยผูสอนสอนสนุก มีสาระ อารมณดี   
มีความรับผิดชอบตอการสอนและสงเสริมนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม  มีทัศนคติท่ีดีตอนักศึกษา  
รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ใหคําปรึกษาท้ังเรื่องการเรียนและการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย   
อาจารยควรเปนแบบอยางใหกับนักศึกษาในเรื่องตรงตอเวลา อาจารยบางคนยังไมคอยมีความ
รับผิดชอบตอการสอน เชน ขาดสอนบอยๆ   มาสอนสายไมตรงเวลา  ตองการใหอาจารยพัฒนาความรู
ใหถูกตองทันสมัย เนนเรื่องเก่ียวกับสังคมปจจุบันใหมากข้ึน    อยากใหอาจารยเขาใจนักศึกษามากข้ึน  
พูดจาใหกําลังใจ  พูดคุยกับนักศึกษาดวยอัธยาศัยท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาใหมากกวานี้ ไม
พูดดูถูกนักศึกษา  

              2.3.5.2 ดานหลักสูตรและรายวิชาท่ีเปดสอน    รายวิชาเปดสอนตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน  หลักสูตรมีความเหมาะสมและหลากหลาย  ครอบคลุมและพัฒนาตาม
เทคโนโลยีปจจุบัน และทันสมัยบางหลักสูตรดี โดยเฉพาะสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   หลักสูตรบาง
สาขาวิชาไมเพียงพอตอตลาดงาน เชน  สาขาดนตรีศึกษา  ควรเพ่ิมสาขาอ่ืนๆ  เชน  สถาปตย    สาขา
ทางครุศาสตรควรใหมากข้ึน  เชน  สาขาศิลปศึกษา  นาฏศิลป  คอมพิวเตอร   สุขศึกษา วิทยาศาสตร  
เคมี   ชีววิทยา  และฟสิกส อยากใหเปดสอนหลักสูตรใหมใหมากกวานี้  เชน  อยากใหเปดสาขาวิทยุ  
การละคร  การแสดง   อยากใหเปดหลักสูตรระบบบริหารราชการไทย หลักสูตรพยาบาล  แพทย  
วิศวกรรมปโตรเลียม ธุรกิจการบิน  อยากใหเปดสอนรายวิชาท่ีสามารถโอนไปคณะครุศาสตรได ควรให
มีวิชาเลือกหลากหลาย และตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน  ภาษาตางประเทศควรมีหลากหลายภาษาไมควร
บังคับ หรือปดก้ันโอกาสในการเลือกเรียนวิชาตาง ๆ  ควรนําภาษาท่ีสําคัญ และอาจารยท่ีมีคุณภาพมา
สอน  เชน  ภาษาอาหรับ  วิชา GE และวิชาเลือกเสร ีควรใหนักศึกษาเลือกเอง อยากใหเปดหลักสูตรท่ี
มีทฤษฎีควบคูกับภาคสนามจริงๆ  ตองการหองปฏิบัติงานตามหลักสูตรท่ีเปดสอน อยากใหเพ่ิมเวลา
ฝกงาน  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจการทํางานมากข้ึน หลักสูตรควรเพ่ิมภาคปฏิบัติใหมากกวาทฤษฎี เพราะ
การปฏิบัติ ทําใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน วิชาท่ีเปดสอนควรแนะนําอาชีพตามสาขาท่ีเรียนจบ ควรเพ่ิม
วิชาประวัติศาสตรเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงความเปนมาของคนไทย หลักสูตรควรกําหนดใหมีทุน
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือระหวางมหาวิทยาลัยและควรมีหลักสูตรนานาชาติดวย 
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     2.3.5.3 ดานอาคารสถานท่ี หองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถานท่ี
ครบ มีความพรอมในการใหนักศึกษาเรียนรู   มีการปรับปรุงทําใหสะดวกสบายมากกวาท่ีผานมา  
หองสมุดใหญและเย็นสบาย มีความทันสมัย มีการบริการท่ีด ี และมีสถานท่ีเพียงพอตอการคนควา    
ควรปรับปรุงคอมพิวเตอรใหมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา อยากใหลงโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 
รวมถึงลงโปรแกรมกําจัดไวรัส ไวดวยทุกเครื่อง ควร Up Date  คอมพิวเตอรใหเปน  Window 8   
ระบบอินเทอรเน็ต  WiFi  ไมทันสมัย   ควรเพ่ิม WiFi ใหมีประสิทธิภาพ  อินเทอรเน็ตเชื่อมตอไมได    
“ WiFi  ของมหาวิทยาลัยอืดชายิ่งกวาปลาทอง  แลดูเหมือนหอยทากเปนตะคริว”  หองสมุดควรเพ่ิม
เวลาการเปด-ปด ใหยาวนานมากข้ึน ควรมีหนังสือใหมๆ มากกวานี้  ควรเพ่ิมเอกสารรายงานวิจัยให
มากข้ึน  เพ่ือนักศึกษาจะไดมีแนวในการทําวิจัย  ควรใหยืมหนังสืออานนอกเวลาได      สวนหองสมุด
ฝงวังจันทนมีหนังสือนอย ควรมีหนังสือใหครบตามรายวิชา และหองอานหนังสือควรกวางกวานี้  
ตองการใหมีหองสมุดประจําแตละคณะ    และควรมีอุปกรณท่ีสมบูรณครบถวน  สําหรับหองเรียนทุก
หอง  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการเรียนการสอน  หองเรียนบางหองเล็กมาก  โตะเรียน
ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ควรปรับปรุงขนาดของหองเรียนใหสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได 
หองเรียนท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ  อากาศถายเทไมสะดวก ควรติดแอรทุกหอง  อยากมีหองประจํา
สาขาวิชา และหองปฏิบัติการประจําสาขาวิชาท่ีทันสมัยตามมาตรฐานสากล     

      2.3.5.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ระบบสาธารณูปโภคในภาพรวมดี
พอใช   โรงอาหารในมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ฝง  มีไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาโรงอาหารฝง  
วังจันทนมีขนาดเล็กเกินไป มีรานคานอย โตะเกาอ้ีไมเพียงพอ และไมสะอาด  ควรมีโรงอาหารเพ่ิมข้ึน 
และมีอาหารหลากหลาย     ควรจัดโตะและเกาอ้ีใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา   โรงอาหารเรือนแพ
ฝงทะเลแกวมีข้ีนกมากควรมีวิธีการแกปญหาดังกลาว  น้ําสําหรับดื่มมีราคาแพง โดยการสอบคัด    
โดยเฉพาะน้ําท่ีตึกมหาวชิราลงกรณ  ตองการตูน้ําสําหรับดื่มอยางนอยชั้นเรียนละ 1 ตู   เพราะท่ีมีอยูมี
จํานวนไมเพียงพอ   สถานท่ีจอดรถในรมยังไมเพียงพอตามตึกเรียนตางๆ และตึก IT รวมถึงท่ีหอสมุด
ดวย  สําหรับหองน้ําควรจัดใหมีกระดาษชําระตลอดเวลา   หองน้ําตามสถานท่ีตางๆ  เชน   หองน้ําใน
อาคารเรียน       ศูนยอาหาร ศูนยวิทยบริการ  โรงยิมเนเซียมยังไมสะอาดและมีจํานวนไมพอเพียง  
ควรดูแลใหสะอาดสมํ่าเสมอและตอเนื่องทุกแหง  สําหรับศูนยกีฬาในรม ควรปรับปรุงใหใชงานได ควรมี
ศูนยถายเอกสารและรับพิมพงาน ของมหาวิทยาลัย ควรมีการถายเอกสารฟรีใหนักศึกษาบาง  ควรจัด
ใหมีรานสะดวกซื้อประจําทุกคณะ เพราะการไปหาอาหารรับประทานขางนอกทําใหเสียเวลา   ควรมี
รานเครื่องเขียนหรืออุปกรณการเรียนใกลอาคารเรียน  ควรมีตู ATM ทุกธนาคารในมหาวิทยาลัย  ถนน
ภายในมหาวิทยาลัยชํารุดทรุดโทรม และถนนทางเขาประต ู3 เปนหลุมเปนบอ ควรปรับปรุงใหดีข้ึน  
และควรจัดบรรยากาศของมหาวิทยาลัยโดยรวมใหสวยงามเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา  
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    ดานการใหบริการของกองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา ควรปรับปรุงใหดีกวานี้  
เชน ควรพูดจาใหสุภาพ  บริการรวดเร็วยิ่งข้ึน  มีความเต็มใจใหบริการ   ควรมีการอบรมการใหบริการ
ของพนักงานทุกคน   
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ตอนที ่ 3  ผลการประเมินดานกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
 
 3.1 ผลการประเมินกระบวนการในการผลิตบัณฑิตจากการตอบแบบสอบถาม 
       จากการตอบแบบสอบถามของประชากรและกลุมตัวอยางเก่ียวกับการประเมิน 
กระบวนการ  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 21 – 23 
 
ตาราง  21    คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานกระบวนการ 
                 ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน 
    และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.52 .74 มาก ผาน 

 2. มีกลไกการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการใช 
     หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.39 .81 ปานกลาง ไมผาน 

 3. มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.35 .85 ปานกลาง ไมผาน 
 4. กระบวนการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
    และคิดริเริ่มสรางสรรค 

3.19 .82 ปานกลาง ไมผาน 

 5. วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 
    ของการเรียนการสอน โปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได     

3.59 .82 มาก ผาน 

 6. มีการเสริมประสบการณวิชาชีพใหเหมาะสมกับ 
    สาขาวิชา     

3.60 .79 มาก ผาน 

 7. การจัดอาจารยท่ีปรึกษามีคุณภาพและใหคําปรึกษา 
   ไดเหมาะสม 

3.52 .73 มาก ผาน 

 8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียน 
    การสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา     

3.28 .84 ปานกลาง ไมผาน 

 9. มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา     

3.42 .84 ปานกลาง ไมผาน 

 10. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการแนะแนว   
      การใชชีวิต  และบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
      ตอนักศึกษา 

3.33 .82 ปานกลาง ไมผาน 
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ตาราง  21 (ตอ)    
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 11. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความชํานาญ 
      ในงานท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสม 

3.27 .83 ปานกลาง ไมผาน 

 12. เสริมสรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานใหนาอยู 
      และ มีความสุขในการทํางาน 

3.13 .99 ปานกลาง ไมผาน 

 13. การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยชวยใหคุณภาพชีวิต 
     ของอาจารยดีข้ึน 

2.62 1.06 ปานกลาง ไมผาน 

 14. มีการประเมินผลการทํางานของอาจารยอยาง 
      มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

3.03 .98 ปานกลาง ไมผาน 

 15. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
     ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

3.05 .87 ปานกลาง ไมผาน 

 16. จัดหาผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
     จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน 
     รวมในกระบวนการเรียนรู 

3.18 .87 ปานกลาง ไมผาน 

17. การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมสอดคลองกับ 
     ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและคํานึงถึงประโยชนของ 
     นักศึกษา      

2.83 1.00 ปานกลาง ไมผาน 

 18. มีการดําเนินการใชจายงบประมาณอยางมีคุณภาพ 
     และมีเปาหมายชัดเจน 

2.93 .96 ปานกลาง ไมผาน 

 19. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ  
     ใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม 

3.17 .98 ปานกลาง ไมผาน 

                          รวม 3.27 .66 ปานกลาง ไมผาน 
  
 จากตาราง  21  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดานกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 
ปานกลาง (µ = 3.27)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน   
 มีบางขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก  ขอ 1  มีการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ขอ  5  วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลอง
กับจุดประสงคของการเรียนการสอน โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  ขอ 6  มีการเสริมประสบการณวิชาชีพ
ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา   และขอ 7  การจัดอาจารยท่ีปรึกษามีคุณภาพและใหคําปรึกษาได เหมาะสม 
 ผลการประเมินในรายขอเก่ียวกับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยและไมผาน
เกณฑการประเมิน  ไดแก “การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยชวยใหคุณภาพชีวิตของอาจารยดีข้ึน”  
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“การเสริมสรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานใหนาอยูและมีความสุขในการทํางาน” และ“การมีการประเมินผล
การทํางานของอาจารยอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม”   
 ผลการประเมินในรายขอเก่ียวกับบริหารงบประมาณ ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยและไมผานเกณฑการประเมิน  
ไดแก  “การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและคํานึงถึงประโยชนของ
นักศึกษา”  “มีการดําเนินการใชจายงบประมาณอยางมีคุณภาพและมีเปาหมายชัดเจน” และ “การมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม” 
 
ตาราง 22  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานกระบวนการ 
              ในการบริหารบุคลากรตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

         ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1.  มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความชํานาญ 
     ในงานท่ีทํารับผิดชอบอยางเหมาะสม 

3.39 .87 ปานกลาง ไมผาน 

 2.  เสริมสรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานใหนาอยู 
     และมีความสุขในการทํางาน 

3.36 .84 ปานกลาง ไมผาน 

 3. การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยชวยใหคุณภาพ 
    ชีวิตของบุคลากรดีข้ึน 

3.15 .93 ปานกลาง ไมผาน 

 4. มีการประเมินผลการทํางานของบุคลากรอยางมี 
   ประสิทธิภาพและเปนธรรม 

3.34 .88 ปานกลาง ไมผาน 

 5. การจัดสรรงบประมาณเหมาะสม สอดคลองกับ 
    ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

3.36 .82 ปานกลาง ไมผาน 

 6. มีการดําเนินการใชจายงบประมาณอยางมีคุณภาพ 
    และมีเปาหมายชัดเจน 

3.48 .78 ปานกลาง ไมผาน 

 7. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใชจาย 
    งบประมาณอยางเหมาะสม 

3.49 .82 ปานกลาง ไมผาน 

รวม 3.39 .68 ปานกลาง ไมผาน 
  
 จากตาราง  22  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดานกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.39)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว   
 ผลการประเมินรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยและไมผานเกณฑการประเมิน  ไดแก  “การจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยชวยใหคุณภาพชีวิตของบุคลากรดีข้ึน” 
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ตาราง 23  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานกระบวนการ  
              ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
 
                   ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
ผลการ 
ประเมิน 

 1.  มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     3.68 .72 มาก ผาน 
 2. กระบวนการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหและ  
    คิดริเริ่มสรางสรรค 

3.65 .81 มาก ผาน 

 3. วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคของ 
     การเรียนการสอนโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

3.67 .83 มาก ผาน 

 4.  มีการเสริมประสบการณวิชาชีพใหเหมาะสมกับสาขาวิชา     3.70 .88 มาก ผาน 
 5. การจัดอาจารยท่ีปรึกษามีคุณภาพและใหคําปรึกษาได 
     เหมาะสม 

3.89 .76 มาก ผาน 

 6.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียน 
      การสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

3.65 .86 มาก ผาน 

 7.  มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู 
      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา      

3.64 .83 มาก ผาน 

 8.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการ  
      ใชชีวิต และบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ 
      นักศึกษา 

3.53 .83 มาก ผาน 

9.  จัดหาผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
     จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม 
     ในกระบวนการเรียนรู      

3.49 .93 ปานกลาง ไมผาน 

รวม 3.67 .62 มาก ผาน 
  
 จากตาราง  23  พบวา  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดานกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  = 3.67 )  และ
คาเฉลี่ยเปนรายขอแทบทุกขออยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  ยกเวน  ขอ 9  “การจัดหาผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู” ท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง และไมผานเกณฑการประเมิน 
  
   3.2  ผลการประเมินการมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของผูใชบัณฑิตโดยการสัมภาษณ 
  จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิต จํานวน  25  คน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต 
 พบวา หนวยงานผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตทุกคณะ โดยเปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ เปนแหลงศึกษาดูงาน  เปนแหลงจางงาน  วิทยากร  อาจารยพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒ ิใน
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บางครั้ง  เปนกรรมการตามวาระท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เปนเครือขายใหความ
รวมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ   ชวยสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม  กรรมการรวมรางหลักสูตร  
ตลอดจนใหทุนการศึกษา  รวมงานวิจยั  บริจาคเงินและอุปกรณตางท่ีนักศึกษาทําโครงการขอความอนุเคราะห 
 
    3.3 ผลการประเมินกระบวนการจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  จาการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพท่ีไดจาก การสัมภาษณ  การสนทนากลุม และคําถาม
ปลายเปดเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในองคประกอบดานกระบวนการ (Process)   
สรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ผลการสัมภาษณอธิการบดี 
      อธิการกลาววาดานกระบวนการในการดานผลิตบัณฑิต ระบบการจัดการเก่ียวกับผลการ

เรียน  มหาวิทยาลัยกําลังจะโอนใหคณะรับผิดชอบเอง  สวนการลงทะเบียนเรียนท่ีจะใหนักเรียนลงทะเบียน
เองนั้นยังไมสามารถทําได          

        3.3.2  ผลการสัมภาษณคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 
   3.3.2.1 การพัฒนาบุคลากร  คณบดีแตละคณะจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนา
อาจารยแตกตางกัน เชน คณะครุศาสตร จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให 4,000 - 5,000 บาท/คน/ป    คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให 8,000 บาท/คน/ป  โดยใหสาขาวิชาบริหารจัดการ
ตามความเหมาะสม  มีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ   นอกจากนี้  คณบดีไดใชเงิน
สวนตัวใหการสนับสนุน  โดยใหรางวัลหลายประเภท เชน ใหเงินรางวัล 10,000 บาท ถาผลงานเสร็จและสภา
อนุมัติใหผาน หรือ รางวัล “สงปุบจายปบ” จายให 5,000 บาท  บาท   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดสรรงบพัฒนาบุคลากร  4,000 บาท / คน/ป  และใหสิทธิสาขาวิชาบริหารจัดการเลื่อนไหลไดตามความ
จําเปน  คณะวิทยาการจัดการ จัดสรรงบพัฒนาบุคลากร 9,000 บาท/คน/ป  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร  ตั้งงบพัฒนาบุคลากร ไวข้ันต่ํา 3,000 บาท/คน/ป และเพ่ิมใหอีกตามความจําเปนโดยจัดไวท่ี
สวนกลาง 100,000 บาท  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดตั้งงบการพัฒนาอาจารยไวเพ่ือใหอาจารยไป
พัฒนาอยางนอยปละ  1  ครั้ง  และกําหนดงบประมาณพ้ืนฐานไว  3,000  บาท / คน/ป 
ดานการทําผลงานวิชาการ  คณะไดดําเนินการเชิญวิทยากรมาใหความรู  และใหมีผูเชี่ยวชาญมาชวยตรวจและ
เสนอแนะให   การศึกษาตอขณะนี้มีอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกแบบไมเต็มเวลา  8 - 9  คน เพราะ
อาจารยไมเพียงพอ  ถาจะศึกษาตอเต็มเวลาตองพิจารณากอนวาสาขานั้นมีอาจารยผูสอนเพียงพอหรือไม   

           3.3.2.2 การพัฒนานักศึกษา   คณะครุศาสตร มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลากหลาย เชน  ครุศิษย ประกวดกระทง  หลอเทียน  และเขาคายตางๆ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
บางสาขา คือสาขาคอมพิวเตอรมีการพัฒนานักศึกษาเขมแข็ง  เปนสาขาเดียวท่ีสามารถจัดแขงกีฬาภายใน
สาขาได  คณะวิทยาการจัดการมีโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลายรูปแบบ  เชน อบรมคุณธรรมและ 
คุณภาพ พาไปวัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหโอกาสนักศึกษาทุกสาขาวิชาไดไปศึกษาดูงานและไดรับ
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ความรูเก่ียวกับศาสตรนั้นๆเพ่ิมเติม  เชน  การออกแบบ คณะสนับสนุนใหนักศึกษาคิดสรางงานเชน นักศึกษา
ตองการพัฒนาระบบประปาภูเขา ท่ีนครไทย  โดยจัดหางบประมาณจากภายนอกมาชวย 
    3.32.3 การบริหารหลักสูตร ทุกคณะมีการพัฒนาหลักสูตรหลากหลาย คณะ
วิทยาการจัดการการ เปดโอกาสใหผูใชบัณฑิต เขามามีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตหลายรูปแบบ  นํา
ขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  เชิญมาเปนกรรมการประจําคณะ เปนวิทยากร  ใหรวมทํา
หลักสูตร  ในดานการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนารายวิชาพ้ืนฐานท่ี
เรียนหลายกลุม  เพ่ือรักษามาตรฐานการสอนของคณะ และใหอาจารยสอนใหครบถวนตามหัวขอท่ีกําหนดใน
หลักสูตร   เคยจัดใหอาจารยเขาสอนเปนกลุม และใชขอสอบชุดเดียวกัน และสอบในตาราง แตยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนจะเนนการปฏิบัติ และพยายาม
เสริมเรือ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กิจกรรมเสริมดานคุณธรรม และใหลงปฏิบัติจริงในทองถ่ิน เชน  
โครงการแกสชีวมวล  ทําในชุมชนหมูบานหวยเหี๊ยะ สงผลใหในปจจุบันชุมชนนี้ใชแกสในการหุงตมได 
        3.3.2.4 การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะครุศาสตร มีฝายประสานงานกับ
โรงเรียน  มีการประชุมพูดคุยกับผูบริหารของโรงเรียนท่ีเปนแหลงฝกประสบการณเก่ียวกับบทบาทของ
ผูบริหาร และครูพ่ีเลี้ยง และใหอาจารยนิเทศกไปนิเทศอยางนอยเทอมละ  2  ครั้ง  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดจัดสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เชน ระยอง ลงไปถึงทางใตและ
และสงอาจารยออกนิเทศติดตามผล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การฝกประสบการณวิชาชีพ ไดจัดทํา
ใหเปนระบบเดียวกัน  มีมาตรฐานการประเมินโดยใชแบบประเมินกลางเหมือนกันท้ังคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ การนิเทศนักศึกษามีปญหา  คือถานักศึกษาไปฝกงานไกลจะตองใชงบกลางของคณะ  มีโครงการสหกิจ
ศึกษาซึ่งทางคณะไดสงอาจารยไปอบรมเพ่ือการเปนอาจารยนิเทศก   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
การตั้งโรงเรียนยางพารา และวิจัยพันธุขาว  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณของสาขาวิชา
เกษตรอินทรียและผลิตภัณฑยางพารา  แตทําไดไมถึงท่ีตั้งใจ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดหาแหลงฝก
ประสบการณท่ีเขาใจงานและชวยกันพัฒนานักศึกษา  มีโครงการ สหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรม 
โลจิสติกส  สรางคูมือรวมกับเครือขาย  เนนกระบวนการ และติดตามงาน คณะมีนโยบายใหความสําคัญของ
การนิเทศ  ในภาคฤดูรอนอาจารยจะออกไปนิเทศไกลๆ   ในขณะเดียวกันอาจารยก็ไดประโยชนคือไดศึกษาดู
งานไปดวย  
  3.3.3 ผลการสนทนากลุมอาจารย 
   3.3.3.1 การพัฒนาบุคลากร อาจารยเห็นวาการพัฒนาอาจารยใหมยังนอยเกินไป 
ควรพัฒนาอยางตอเนื่อง และใชเวลาใหมากข้ึน  ควรเติมวิชาชีพความเปนครูใหแกอาจารยรุนใหมๆ  ควรมี
นโยบายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนครู  ควรจัดใหมีการอบรมเทคนิคการสอน กอนเขาสอนอาจารย
ใหมควรไดสังเกตการสอนของอาจารยรุนเกา ๆ ไมควรใหสอนทันที  ในปจจุบันอาจารยไมมีโอกาสไปศึกษา
อบรมเฉพาะสาขา  เนื่องจากงบประมาณนอยเกินไปไมพอคาลงทะเบียน และคาท่ีพัก   ดานการทําผลงาน
วิชาการของอาจารย  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยใหมากข้ึน และควรมีการพัฒนาอาจารย  
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ดานการเขียนเอกสารตํารา  โดยใหทุน ใหเวลา  และจัดใหมีกรรมการตรวจผลงานเพ่ือใหอาจารยสามารถ
เขียนผลงานใหเสร็จไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
   การรับอาจารยระดับปริญญาเอก  ควรสอบดานวิชาการดวย และใหคณะมีบทบาทมากข้ึน        
การเลือกอาจารยชาวตางประเทศไมไดคัดเลือกอยางรอบคอบ  ทําใหบางครั้งไดอาจารยไมมีคุณภาพเหมาะสม
กับการเปนครู ไมเตรียมการสอน สอนไมเต็มเวลา  การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิชาการเฉพาะ
ทาง  ควรใหคณะมีสวนพิจารณารวมดวย เพราะบุคคลดังกลาวตองมาทํางานท่ีคณะ  บุคลากรสายสนับสนุน
ควรพัฒนาเรื่องการมีใจใหบริการใหมากข้ึน ควรมีการวิเคราะหงานของบุคลากรสายสนับสนุนใหชัดเจน และมี
การตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีดวย   
   มหาวิทยาลัยควรกระจายคน กระจายอํานาจความรับผิดชอบ ระบบงานธุรการของคณะขาดความ
คลองตัวในการบริการท้ังทางดานการสงหนังสือและการเงิน  และ “ตําแหนงบริหารของผูอํานวยการกองตางๆ 
ควรมีวาระในการดํารงตําแหนง  มีการประเมินผลงาน และควรมีการแกระเบียบการเขาสูตําแหนงหรือให
สามารถเลื่อนไหลไดในระดับเดียวกัน  
  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหารและการใชหลักสูตรนั้น  อาจารยมีความเห็นหลากหลาย  เชน “การ
บริหารหลักสูตรยังไมตอบโจทย พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การสอนของอาจารยบางคน เนนท่ีตัวเองเปน
หลัก  ควรเพ่ิมเวลาสําหรับการปฏิบัติ ใหมากข้ึน  
  การทําหลักสูตรอาจารยยังไมมีสวนรวมเทาท่ีควร  การเรียงลําดับและจัดรายวิชายังไมเหมาะสม  
“หลักสูตรควรรักษามาตรฐานไมควรเอาวิชายากๆ ออก  เพราะกลัวนักศึกษาจะไมผาน ทําใหเด็กพิการ
ซ้ําซอน” “วิชาเอกการศึกษาพิเศษ  คุรุสภากําหนดใหเปนเอกคู  แตอาจารยไมเพียงพอ   จึงตองปดวิชาเอก  
ท้ังๆ ท่ีการศึกษาพิเศษเปนจุดแข็งของ คณะครุศาสตร”   
 บัณฑิตท่ีจบวุฒิ ทล.บ. ท่ีตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท  ไมสามารถศึกษาตอสายวิศวกรรมได  
“เพราะมหาวิทยาลัยอ่ืนไมยอมรับ”  หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปน
หลักสูตรแรกท่ีฝกงานแบบสหกิจ  ผูประกอบการรูสึกพึงพอใจเพราะนักศึกษาจะตองทํางานเหมือนพนักงาน
จริง “ควรใหสาขาอ่ืนมีการฝกงานแบบสหกิจบาง 
     3.3.3.2 การจัดการเรียนการสอน แยกกัน  2  แหง ทําใหมีปญหาในการเดินทาง
ของนักศึกษา  อาจทําใหไมปลอดภัย  การรับนักศึกษาแตละหองจํานวนนักศึกษามากเกินไป  ไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด  นักศึกษาท่ีเพ่ิมเขามายังไมมีคุณภาพเทาท่ีควร “ควรปรับพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหแกนักศึกษากอน
เขาเรียน”  
    การจัดแผนการเรียนควรยืดหยุนไดและควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเปนผูเลือกวิชาเรียนเองไมควร
จัดเปนสํารับ วิชาเลือกเสร ีควรมีหลากหลายและใหนักศึกษามีสิทธิ์เลือก  ระยะเวลาการลงทะเบียนไมควร
นานเกินไป  “บางครั้งจนหมดเทอม ยังไมรูยอดจริงของผูเรียน” การจัดเวลาสอนวิชาท่ีมี  4 - 5  คาบ  ไมควร
จัดติดตอกัน  ควรแยกเปน  2- 2  หรือ   2-3 คาบ  ยกเวนวิชาปฏิบัติ  การถอนวิชาเรียนควรมีกําหนดให
ชัดเจน เชน “ภายใน  2  เดือน”  ระบบการลงทะเบียนยังลาหลัง  ไมใหโอกาสนักศึกษาไดลงทะเบียนเอง วิชา
เลือกกลายเปนวิชาบังคับ และทําใหนักศึกษาไมรูวิธีจัดตารางเรียนดวยตนเอง   
     การวัดผลประเมินผล  ควรมีการสอบ  Midterm  พรอมกันท้ังมหาวิทยาลัย  การคุมสอบควร
เขมงวดข้ึน ไมควรจัดเกาอ้ีติดกันมากทําใหนักศึกษามีโอกาสทุจริต และควรจัดเวลาคุมสอบใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชาโดยเฉพาะของสาขาวิชานิติศาสตร  ชวงเวลาสอบควรกําหนดใหนักศึกษาแตงกายใหเรียบรอย ถูก
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ระเบียบ  การสงเกรดควรมีมาตรฐานท่ีชัดเจน  ผูบริหารควรดูแลใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ  นอกจากนี้  
มหาวิทยาลัยควรลงทุนการแจงเกรดทางอินเทอรเน็ต   เพราะเคยประสบปญหาเรื่อง การลงเกรดผิด ทําให
นักศึกษาและอาจารยขาดความม่ันใจตอการแจงเกรดของกองบริการการศึกษา   
     การสอนขามคณะของอาจารย อาจทําใหนักศึกษารูสึกวาไมใชนักศึกษาของอาจารย  ควรสราง
ความเขาใจรวมกัน ไมควรแยกวาเปนนักศึกษาคณะใด นอกจากนี้ยังมีคํากลาวอีกวา อาจารยท่ีปรึกษา ยังไมมี
บทบาทเทาท่ีควร  เชน  การใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน    

      3.3.3.3  การฝกประสบการณวิชาชีพ   ควรใหโอกาสนักศึกษาเก็บสะสมชั่วโมงฝก
ประสบการณได   มหาวิทยาลัยควรออกเปนระเบียบใหชัดเจน เปนลายลักษณอักษร โดยกระจายอํานาจให
สาขาวิชาสามารถคิดโครงการไดเอง  บางคณะไมสงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพไกล เพ่ือประหยัด
งบประมาณ  ทําใหไมไดแหลงฝกงานท่ีมีคุณภาพ  บางคณะไมสามารถจัดอาจารยนิเทศไดตรงกับสาขาของ
นักศึกษาเพราะอาจารยในสาขามีนอย  ควรใหครูพ่ีเลี้ยงมามีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตดวย   

      3.3.3.4 การทํากจิกรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนทะเลแกวหลังบายสาม
โมง เงียบเหงา  “วางเปลา” ไมมีนักศึกษาอยูทํากิจกรรม  ในขณะท่ีสวนวังจันทน นักศึกษาคณะครุศาสตรมี
กิจกรรมมาก ทําใหนักศึกษารวมตัวอยูกันจนถึงเย็น   การจัดกิจกรรมเสริมของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
มีกิจกรรมจิตอาสาท่ีเปนกรณีตัวอยางท่ีด ี คือมีการนํานักศึกษาออกไปบูรณะซอมแซมโรงเรียนหลังน้ําทวม ท่ี 
จังหวัดอยุธยา  สิงหบุรี   และอําเภอบางระกํา  แตก็ยังไมเพียงพอในการปรับปรุงพฤติกรรมบางอยางของ
นักศึกษา  เชน  “มีการสูบบุหรี่เปนวาเลน”  “การขับข่ีจักรยานยนตเร็ว และไมสวมหมวกกันน็อค” 
   3.3.3.5 สวัสดิการ อาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  มีความรูสึกขาดความ
ม่ันคง  ไมเสมอภาค และมีความรูสึกวาศักดิ์ศรีสูขาราชการไมได เงินเดือนก็ไดนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ   
ทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ ไมมีความม่ันคง  เพราะการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวัสดิการนอยกวา
ขาราชการ   การพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินผลงานยังไมมีเกณฑท่ีแนนอน ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหาร และอาจารยผูสอน ยังมีชองวาง โดยกลาววา “โอกาสท่ีผูบริหารระดับสูง จะไดคุยกับอาจารย
ธรรมดามีนอยมาก  ถาอธิการบดีมาพูดคุยกับอาจารยธรรมดาบาง จะมีโอกาสรับฟงปญหา”   
             3.3.3.6 การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยบาง
เรื่องควรกระจายอํานาจลงสูคณะตางๆ  ควรปรับวิธีจัดสรรใหพอด ีเพราะลงคณะนอยเกินไป ไมเพียงพอตอ
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  “เพราะตองนําเงินไปสมทบสรางตึก” “เพราะมาคณะแลวจะลงถึงนักศึกษา”  
ควรตัดงบประมาณประชาสัมพันธสวนกลางลงบาง เพ่ือคณะไดเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาอาจารยมากข้ึน  
  การบริหารงบประมาณไมสอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ีจะยกระดับคุณภาพบัณฑิต  “ จะนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติอยางยังมองไมเห็น ”  “กระจายคน กระจายอํานาจ ควรทําเรงดวน”   โครงการท่ีทําไม
สอดคลองกับการวิเคราะห  SWOT  ท่ีมีจุดเดน จุดดอย ของหนวยงาน  โครงการมีมากเกินไปหลายกิจกรรม
ยังไมชัดเจน   นอกจากนี้คณะควรประเมินการใชงบประมาณวาคุมคาตามโครงการหรือไม  อาจารยและ
นักศึกษาสามารถพัฒนาได  ถามหาวิทยาลัยใหปจจัยสนับสนุนเพียงพอ  เชน  IT ของคณะและครุภัณฑตาง ๆ 
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  3.3.4 ผลการสนทนากลุมนักศึกษาดานกระบวนการในการผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 
                การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน บางคณะนักศึกษาตองไปเรียนกับอาจารย

และนักศึกษาคณะอ่ืน   อาจารยผูสอนมักไมใหความสนใจนักศึกษาเทาท่ีควร รูสึกวาไมไดรับการยอมรับท้ัง
จากอาจารยและนักศึกษาดวยกัน   บางวิชานักศึกษามีพ้ืนฐานนอยตามไมทัน  เชน วิชาแคลคูลัส   การจัดการ
เรียนการสอน  สื่อยังไมพอเพียง  อาจารยในคณะไมเพียงพอ บางวิชาเอกอาจารยผูสอนซ้ําหนาบอย  “ในบาง
วิชามีอาจารยสอน 3 คน  แตขาดการประสานงานกัน นักศึกษางงวาจะเอาอะไรกันแน”  อาจารยใหมยังไมมี
ประสบการณในการสอน จึงอยากไดอาจารยเกาๆ ท่ีมีประสบการณมาสอน เพราะอาจารยจะไมสอนเฉพาะ
ความรู แตสอนการใชชีวิตในปจจุบันดวย” “ตองการอาจารยท่ีมีเทคนิคการสอน สอนสนุกและนักศึกษาไดรับ
ความรู”  ตองการอาจารยหรือบุคลากรท่ีสอนเฉพาะทางไดด ีอาจารยบางคนเขาสอนไมตรงเวลา  บางคนให
งานมาก บางคนไมคอยเขาสอนอางวาติดงานของมหาวิทยาลัย  “เจอหนาครั้งเดียว ใหรับ Sheet เจอกันอีกที
ก็สอบเลย” อาจารยบางคนไมคอยใชเทคโนโลยีในการสอน”  “อาจารยบางคนมีธุรกิจสวนตัวเวลาสอนหาม
นักศึกษาใชโทรศัพท  แตอาจารยรับโทรศัพทไมต่ํากวา 5  สาย ทําใหรูสึกอึดอัด”  อาจารยบางคนไมสอนตาม
เวลาท่ีกําหนดในตารางสอน  แตไปสอนวันอาทิตย หรือบายวันพุธ  ซึ่งเปนชั่วโมงกิจกรรม   
    อาจารยควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เชน  พานักศึกษาไปดูงาน  เชิญอาจารยและวิทยากรมาสอน  
ควรสอนทฤษฎีใหแนนเพ่ือทัดเทียมกับสถาบันอ่ืน  “ตอนนี้เรียนพอ ๆ  กับ ปวส.” อยากใหอาจารยสอนอยาง
รักษามาตรฐาน ไมใชเพ่ือใหนักศึกษาจบงาย การจัดกิจกรรมนักศึกษาควรเปนกิจกรรมท่ีทําให นักศึกษา
ทํางานเปน เม่ือจบการศึกษามากกวาเพียงใหผานเกณฑการประเมินเทานั้น  “ควรมองวาเด็กไดอะไรหรือ
เปลา”  การฝกประสบการณวิชาชีพควรเปนมาตรฐานเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
    นักศึกษาพึงพอใจท่ีคณะเปดวิชาใหเลือกหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาญี่ปุนมีการเรียนการสอน
เขมงวดทําใหความรูแนน  อาจารยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม สอนการใชชีวิตให    อาจารยท่ีปรึกษาบาง
สาขาวิชาดูแลนักศึกษาดี  ชวยแนะนําทางดานวิชาการและเรื่องสวนตัวเชนอาจารยสาขาวิชาเคมี  ชีวะ  ฟสิกส   
การจัดลําดับวิชาท่ีสอนยังไมเอ้ือตอการเรียนวิชาอ่ืนๆ 
     ดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตามโครงการ 3 ภาษา มักสอนในลักษณะท่ัวไป  ควรเนน
ความรูศัพทเทคนิคทางสาขา  มีการอบรมอยางจริงจังใหใชการได ไมใชแค  3  วันหรือเปนอาทิตย  นอกจากนี้
การทดสอบ  3  ภาษา  ควรทดสอบความรูใหตรงตามเนื้อหาท่ีสอน และควรใหนักศึกษาแสดงบัตรเขาสอบ 
เพ่ือไมใหสอบแทนกัน  
      การวัดผลและประเมินผล  คณะควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการสอบ หรือขาวอ่ืนๆ  ให
ชัดเจน  ในการสอบอาจารยควรคุมสอบใหเขมงวดเพ่ือไมใหนักศึกษาลอกกันได   การใหเกรดของอาจารยบาง
คนไมยุติธรรม อาจารยบางคนไมตรวจงาน  และสงเกรดชา  “ เพ่ือนบางคนไมเขาเรียน  แตเกรดเทาคนอ่ืน ”  

การฝกประสบการณวิชาชีพครู  มีการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดี  เพราะสอนใหรูเรื่องหลาย
เรื่อง  เชนงานธุรการ  การถายเอกสาร  กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ควร อบรมภาษาอังกฤษ และอบรม
การใชคอมพิวเตอร เชน  โปรแกรมออกแบบกราฟฟค  อาจารยไมไดสอนแตโรงงานใชโปรแกรมนี ้ทําให
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นักศึกษาไมมีความรู  การฝกประสบการณวิชาชีพควรจัดในเวลาท่ีเหมาะสม คณะครุศาสตรในชวงท่ีไปสังเกต
การสอน  1  เดือน  ควรประสานใหอาจารยผูสอนคณะอ่ืนทราบดวยการฝกประสบการณ ควรใหนักศึกษา
ออกฝกในจังหวัดอ่ืนๆ บาง  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนท่ีหลากหลาย คณะควรมีการ
เตรียมพรอม โดยจัดหาแหลงฝกงานในภาคฤดูรอนเพ่ือใหนักศึกษาเตรียมพรอมกอนฝกจริง ทําใหได
ประสบการณในการฝกงานกอนฝกประสบการณจริง  นอกจากนี้ อาจารยควรมีแหลงฝกงาน  สํารองไวบาง  
เพ่ือชวยนักศึกษาในกรณีท่ีหาไมได  นักศึกษาท่ึออกฝกกประสบการณวิชาชีพบางคนไมตรงตอเวลา  ขาดความ
รับผิดชอบ  สงผลใหโรงงานไมรับนักศึกษารุนตอไป ควรมีการฝกงาน แบบสหกิจใหมากข้ึน 

 การพัฒนานักศึกษา  ควรจัดกิจกรรมเสริมเฉพาะสาขาดวย  แตมีปญหาดานงบประมาณ  
เงินสวนใหญอยูท่ีกองพัฒนานักศึกษาซึ่งจัดกิจกรรมรวมใหญ  ดานทักษะทางปญญาควรจัดกิจกรรมท่ีทําให
นักศึกษาไดใชความคิดและแกปญหา  ควรมีมาตรการสําหรับกิจกรรมของคณะ  หรือสาขาเชนเดียวกับของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรจัดใหนักศึกษาทุกคนไมใชการคัดเลือก  โดยสง
เฉพาะตัวแทนซึ่งมักเปนคนหนาเดิม  และควรมีวิธีกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม และมีมาตรการลงโทษ
ในกรณีท่ีนักศึกษาไมรวมกิจกรรมบังคับ  ควรมีหอพักชายเพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม 
          ดานการลงทะเบียนวิชาเรียน  การประชาสัมพันธของกองบริการการศึกษานอยเกินไปทําให
นักศึกษาเสียโอกาสในการเลือกวิชาในบางครั้ง  
  4.3.5 ผลการตอบแบบสอบถามปลายเปดของนักศึกษา   

  ดานการจัดการเรียนการสอน  อาจารยสอนดี สอดคลองกับหลักสูตร อาจารยสวนใหญ
เตรียมการสอนเปนอยางดี  มีความรูความสามารถในการสอนและมีเทคนิคการสอนดี การจัดการเรียนการ
สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอนสนุกสนาน มีการจัดการเรียนการสอนดีเปนระบบ สงเสริมใหนักศึกษาคิด
วิเคราะหและคิดสรางสรรค ใชเวลาท่ีสอนเหมาะสมกับคาบท่ีสอน  นักศึกษาไดรับความรู และประสบการณ
อยางดี มีการแจกแผนการสอนใหนักศึกษาทุกวิชา  

อาจารย์บางทา่นสอนโดยไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญั อปุกรณ์การสอนไมเ่พียงพอ บางวิชา 
จดัการเรียนการสอนนา่เบื อ  สอนไมส่นกุ  อยากใหสอนโดยเนนการปฏิบัติการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และ
ใชเลี้ยงชีพได ควรใชกิจกรรมใหมๆ สงเสริมการเรียนการสอน   ควรใชเทคนิคการสอนใหมๆ  มีการจูงใจให
นักศึกษากระตือรือรนพรอมท่ีจะเรียน  อาจารยควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และหลากหลาย  
อาจารยบางคนสอนไมตรงกับเนื้อหา  ไมควรใหอาจารย 1 คน สอนเกิน 2 วิชา สาขาวิชาควรจัดอาจารยผูสอน
ตรงตามสาขาวิชาใหมากข้ึน   การจัดตารางเรียนแตละวิชาไมควรถึง 4 ชั่วโมงติดกัน  ควรจัดเปนครั้งละ 2 
ชั่วโมง และ 2  ครั้ง ตอสัปดาห  เพราะอาจทําใหนักศึกษาเบื่อหนายตอการเรียน   ไมควรจัดวิชาท่ียาก มาไว
ในเทอมเดียวกัน  และไมควรจัดวิชาเอก 2 วิชา มาเรียนวันเดียวกันเพราะหนักเกินไป  ควรนําวิชาท่ีผอนคลาย
กับวิชาท่ียากมาเรียนคูกัน ในวิชาท่ียากไมควรจัดใหนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ มาเรียนรวมกัน เพราะนักศึกษามี
พ้ืนฐานความรูแตกตางกัน   การจัดตารางเรียนควรเวนเวลาพัก ระหวางคาบเรียน  15 - 20  นาที  และไม
ควรจัดตารางเรียนเชาเกินไป   และควรเปดเรียนภาคฤดูรอนดวย     ควรเพ่ิมกิจกรรมไมควรเนนเฉพาะ
วิชาการ และควรใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูนอกสถานท่ีบาง  ควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษใหมากข้ึน อาจารย
บางคนใหคะแนนผิดพลาดสงผลถึงการตัดเกรด นักศึกษาบางคนสมควรได A  กลับได  F  แตบางคนสมควรได  
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F  กลับได  A   และใหคะแนนอยางเปนธรรม     นักศึกษาคณะครุศาสตรตองการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ฝงวังจันทนเพ่ือสะดวกในการเดินทาง 

 
3.4 ผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร 

                      3.4.1  ผลการประเมินการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 24 – 35 
 
ตาราง  24   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
                การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมี 
                คุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของ 
                บุคลากรสายวิชาการ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

คาสถิต ิ
อธิการ 
บด ี

คณบด ี

ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1.  พัฒนาหลักสตูรใหไดมาตรฐาน  
    สอดคลองกับทองถ่ินและความ   
    ตองการของสังคม 

µ 3.48 3.46 3.49 3.65 3.40 4.00 3.82 
σ  .97 .94 .85 .97 1.03 .96 .90 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

 2.  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม 
     จริยธรรมสามารถปรับตัวไดทัน 
     ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

µ 3.33 3.39 3.47 3.72 3.38 3.60 3.77 
σ  .99 .97 .78 .94 .92 .87 1.04 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

3.  พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการใช 
     ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ 
     คอมพิวเตอร 

µ 3.30 3.05 3.26 3.84 3.03 3.44 3.18 
σ  1.08 1.15 .82 1.00 1.06 .87 .86 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตาราง  24 (ตอ)   
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คาสถิต ิ

อธิการ 
บด ี

คณบด ี

ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 4.  เสริมสรางความเขมแข็งทาง 
     วิชาการของศาสตรและสาขาวิชา 
     ท่ีคณะจัดการเรียนรูใหมีคณุภาพ 
     และมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

µ 3.37 3.25 3.30 3.70 3.24 3.72 3.33 

σ  1.01 1.15 .88 1.07 1.02 .74 1.06 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

 5.  นําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือพัฒนา 
     ระบบการเรียน การสอนใหม ี
     ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

µ 3.36 3.17 3.30 3.46 3.40 3.68 3.50 
σ  .94 1,14 .90 .96 1.06 .69 1.07 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

6. เพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถ  
    ของอาจารยและบุคลากรใหมคีุณภาพ 
     ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

µ 3.31 2.97 3.45 3.77 3.40 3.64 3.40 

σ  1.00 1.13 .87 .95 1.06 .81 1.07 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

                
                    รวม 

µ 3.38 3.25 3.40 3.69 3.34 3.68 3.67 
σ  .80 .93 .70 .86 .83 .65 .70 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

 
 จากตาราง 24  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร  ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมผูบริหารสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
มี  3 ตําแหนงท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ (µ 
=3.69)  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (µ = 3.68 )  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 
µ = 3.67 )     
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 ตาราง  25  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
               การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมี 
               คุณธรรมคุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
               สายสนับสนุน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คาสถิต ิ

อธิการ 
บด ี

คณบด ี

ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน  
    สอดคลองกับทองถ่ินและความ   
    ตองการของสังคม 

X  3.70 4.00 3.71 4.29 3.90 4.00 4.00 

S.D .75 .31 .85 .49 .74 .89 .00 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 2.  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม 
     จริยธรรมสามารถปรับตัวไดทัน 
     ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

X  3.55 3.93 3.57 3.71 3.70 3.83 4.00 

S.D .78 .74 1.03 .95 .68 .98 .00 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 3.  พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการใช 
    ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ 
    คอมพิวเตอร 

X  3.46 3.77 3.38 4.50 3.50 3.67 3.67 

S.D 1.01 .99 1.11 .55 .85 1.03 .52 

ระดับ ปานกลาง มาก มาก มากที่สุด มาก มาก มาก 

 4.  เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
     ของศาสตรและสาขาวิชาท่ีคณะ 
     จัดการเรียนรูใหมีคณุภาพและ 
     มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

X  3.72 3.93 3.38 4.43 3.70 4.00 4.00 

S.D .83 .64 1.11 1.13 .82 .89 .00 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 5.  นําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือพัฒนา 
     ระบบการเรียน การสอนใหม ี
     ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

X  3.68 3.94 3.58 4.00 4.00 3.83 3.83 

S.D .91 .93 .84 1.00 .82 .98 .41 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

6. เพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถ  
    ของอาจารยและบุคลากรใหมคีุณภาพ 
     ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

X  3.71 3.87 3.76 4.43 3.80 4.00 3.83 

S.D .83 .85 1.00 .79 .79 1.09 .41 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

                
                    รวม 

X  3.67 3.97 3.62 4.25 3.77 3.89 3.89 
S.D .68 .54 84 .77 .70 .93 .14 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
 จากตาราง  25  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหารทุกตําแหนง ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมคุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ
เปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ท้ังในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับ
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มาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน และในรายขอ “การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
คอมพิวเตอร” ของคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด   

 
ตาราง  26  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
               การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัย 
               และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ บูรณาการสูการเรียนการสอน  

          และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ อธิการ 
บด ี

คณบด ี ผอ. 
วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด   
    ความสามารถของนักวิจัย และ 
    สรางนักวิจัยรุนใหม 

µ 3.37 2.95 3.46 3.77 3.40 3.80 3.60 3.37 
σ  1.05 1.09 .85 .96 .98 .87 1.00 1.06 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

 2. เรงรดัการผลติงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
    เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  และสราง 
    ความเขมแข็งทางวิชาการของ 
    มหาวิทยาลัย 

µ 3.27 2.92 3.49 3.65 3.40 3.68 3.57 3.31 
σ  .99 1.00 .87 .95 1.06 .90 .94 1.00 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

3.เรงรัดการสรางผลการวิจัย ถายทอด 
  ความรูจากโครงการสืบสานงานอัน  
 เนื่องมาจากแนวพระราชดํารสิูทองถ่ิน 

µ 3.25 2.86 3.44 3.39 3.09 3.72 3.50 3.50 
σ  1.02 1.11 .87 1.08 1.11 .89 1.14 .86 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

 4. พัฒนาเครือขายการทําวิจัยกับ 
  หนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหได 
  ผลงานท่ีมีคุณภาพ 

µ 3.23 2.85 3.29 3.33 3.12 3.80 3.55 3.35 

σ  1.00 1.00 .71 1.06 1.19 .91 1.09 1.01 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

5. สนับสนุนการใหริการวิชาการเพ่ือ 
  การเรียนรู  การพัฒนาการเรียนการ 
  สอนการวิจัยและเสริมสรางความ 
  เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
  ภายนอก 

µ 3.31 3.16 3.47 3.56 3.47 3.96 3.73 3.31 
σ  1.01 .97 .91 .93 1.08 .75 1.01 1.03 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 
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ตาราง  26 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ อธิการ 
บด ี

คณบด ี ผอ. 
วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 6. พัฒนาแหลงบริการวิชาการใหม ี 
    ประสิทธิภาพ      
 

µ 3.19 2.89 3.23 3.29 3.16 3.59 3.50 3.19 

σ  1.01 1.09 .88 1.08 1.19 1.01 1.04 .96 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
   และการบริการวิชาการใหม ี
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

µ 3.20 2.92 3.31 3.30 3.18 3.29 3.40 3.18 

σ  .91 1.12 .84 1.07 1.26 .91 .97 1.05 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

                
                    รวม 

µ 3.30 3.00 3.38 3.44 3.28 3.74 3.61 3.36 
σ  .85 .93 .76 .93 1.01 .75 .86 1.07 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

 
 
 จากตาราง  26 พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ   
บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ   ในภาพรวมผูบริหารสวนใหญมีคาเฉลีย่อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ
สวนใหญในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  มี  2 ตําแหนงท่ีมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก และ
ผานเกณฑการประเมิน ไดแก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (µ = 3.74 )  และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(µ = 3.61)    
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ตาราง 27  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
              การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัย 
              และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ บูรณาการสูการเรยีนการสอน  
              และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
  

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ อธิการ 
บด ี

คณบด ี ผอ. 
วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด   
    ความสามารถของนักวิจัย และ 
    สรางนักวิจัยรุนใหม 

X  3.66 4.03 3.57 4.29 3.80 3.83 4.00 3..70 

S.D .85 .67 .81 .76 .63 1.16 .00 .85 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 2. เรงรดัการผลติงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
    เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  และสราง 
    ความเขมแข็งทางวิชาการของ 
    มหาวิทยาลัย 

X  3.70 3.94 3.29 4.50 3.70 4.00 3.83 3.68 

S.D .88 .93 .96 .55 .48 .89 .41 .87 

ระดับ มาก มาก ปานกลาง มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 

 3.เรงรัดการสรางผลการวิจัยถายทอด  
  ความรูจากโครงการสืบสานงานอัน  
 เนื่องมาจากแนวพระราชดํารสิูทองถ่ิน 

X  3.66 3.77 3.52 4.00 3.70 4.00 3.83 3.60 

S.D .85 .31 .75 .63 .48 1.26 .41 .82 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 4. พัฒนาเครือขายการทําวิจัยกับ 
  หนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหได 
  ผลงานท่ีมีคุณภาพ      

X  3.64 3.90 3.50 4.17 3.60 4.00 3.83 3.67 

S.D .92 .66 1.00 .41 .52 .89 .41 .85 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 5. สนับสนุนการใหริการวิชาการเพ่ือ 
  การเรียนรู  การพัฒนาการเรียนการ 
  สอนการวิจัยและเสริมสรางความ 
  เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
  ภายนอก 

X  3.69 3.93 3.60 4.50 3.80 4.20 3.83 3.64 

S.D .84 .69 .82 .55 .63 .84 .41 .81 

ระดับ มาก มาก มาก มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 

 6. พัฒนาแหลงบริการวิชาการใหม ี 
    ประสิทธิภาพ      
 

X  3.62 4.10 3.35 4.20 3.60 4.00 3.83 3.61 

S.D  .85 .77 .93 .45 .52 .89 .41 .85 

ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง 27 (ตอ)    
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ อธิการ 
บด ี

คณบด ี ผอ. 
วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
   และการบริการวิชาการใหม ี
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

X  3.61 3.93 3.33 4.40 3.60 3.83 3.83 3.65 

S.D .84 .65 1.06 .55 .52 1.16 .41 .87 

ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

                
                    รวม 

X  3.67 3.93 3.45 4.32 3.69 4.14 3.86 3.66 
S.D .75 .63 .83 .51 .50 .99 .22 .75 
ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

 
 จากตาราง 27  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  บูรณา
การสูการเรียนการสอน และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน
ในภาพรวมและเปนรายขอเกือบทุกตําแหนงมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ซึ่ง “ผาน”เกณฑการประเมินท่ีกําหนด  
ยกเวนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและเปนรายขอ
บางขอ ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
 
ตาราง  28  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
               การบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ 

          เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ ผลการ 
ประเมิน 

 1. จัดตั้งองคกรหลักในการดําเนินงานของ 
    ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

3.73 1.03 มาก ผาน 

 2.  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ  
    ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน    

3.69 1.03 มาก ผาน 

 3.  สรางเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
     ภาคเหนือตอนลาง 

3.62 1.02 มาก ผาน 

                  รวม 3.68 .96 มาก ผาน 
 จากตาราง  28  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
อธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการ  มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( µ = 3.68 )  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ
อยูในระดับมากดวย  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  29  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
                การบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ 

           เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
           สายสนับสนุน 

 
                        ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
 1. จัดตั้งองคกรหลักในการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม 
     ภาคเหนือตอนลาง 

3.96 .88 มาก 

 2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
     และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.93 .85 มาก 

 3. สรางเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
     ตอนลาง 

3.93 .86 มาก 

รวม 3.94 .83 มาก 
 

 จากตาราง 29  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
อธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.94 )  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ
อยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  30  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
           การบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ 
           เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ คณบด ี
ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

1. สงเสริมสนับสนุน และดําเนินการ 
   จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษทํานุบํารุง 
   ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิปญญาทองถ่ิน 

µ 3.23 3.49 3.84 3.21 3.79 3.90 
σ  1.25 .96 .99 1.31 .88 .86 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
   ท่ีมีการบูรณาการศิลปะและ  
   วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินกับ 
   กิจกรรมการเรียนรู  กิจกรรม 
   นักศึกษา และการบริการทาง 
   วิชาการ 

µ 3.13 3.51 3.86 3.38 3.76 3.67 
σ  1.12 .88 .97 1.13 .88 1.12 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

3. ปลูกฝงใหผูเรียนและบุคลากรมี 
   ความรูตระหนักถึงคุณคาของ 
   ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

µ 3.14 3.31 3.89 3.21 3.64 3.72 
σ  1.05 .86 .98 1.24 .95 .80 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 
 
 

รวม 

µ 3.20 3.42 3.88 3.29 3.69 3.79 
σ  1.04 .84 .89 1.12 .84 .75 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

 
 จากตาราง  30  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
คณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวมผูบริหารสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ย
เปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน มี  3 ตําแหนงท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ซึ่งผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว  ไดแก คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ (µ =3.88)  คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (µ = 3.69 )  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(µ = 3.79 )    
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ตาราง  31  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
           การบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปน             
           ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ คณบด ี
ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1. สงเสริมสนับสนุน และ  
    จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษทํานุบํารุง 
    ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

X  3.94 3.62 4.50 3.80 3.83 3.83 
S.D .89 1.24 .55 .63 .94 .41 
ระดับ มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

 2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
    ท่ีมีการบูรณาการศิลปะและ 
    วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินกับ 
    กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรม 
    นักศึกษา และการบริการทาง 
    วิชาการ 

X  3.97 3.80 4.00 3.80 3.83 4.00 
S.D .91 .70 1.00 .79 1.32 .00 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

3.  ปลูกฝงใหผูเรียนและบุคลากรมี 
    ความรูตระหนักถึงคุณคาของ 
    ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

X  4.03 3.55 4.17 4.00 3.67 4.00 
S.D .91 .83 1.16 .67 .63 .00 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
 

รวม 

X  3.98 3.68 4.47 3.87 3.78 3.93 

S.D .84 .81 .45 .65 1.27 .15 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
 จากตาราง  31 พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี
ทุกคณะ ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายสนับสนุน  ท้ังในภาพรวมและเปนรายขอเกือบทุกขออยูในระดับมากและบางขออยูในระดับมาก
ท่ีสุด  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง 32  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดง 
         การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
         ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 
         ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหคณะ และหนวยงาน 
     ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม สืบสานสงเสริม และ  
     เผยแพรศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

3.48 1.12  ปานกลาง ไมผาน 

 2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการทางวิชาการ  ดาน 
     ศิลปวัฒนธรรม 

3.37 1.06 ปานกลาง ไมผาน 

 3. จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  
     แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 

3.38 1.07  ปานกลาง ไมผาน 

 4.  สงเสริมสนับสนุนองคกรและชุมชนในการจัดกิจกรรม 
     เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาต ิและศิลปกรรม 

3.38 1.04  ปานกลาง ไมผาน 

 5.  ศึกษา สํารวจ และวิจัยวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม  
     ขนบประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.19 1.07 ปานกลาง ไมผาน 

 6.  จัดระบบขอมูลองคความรูใหสามารถ สืบคนได สะดวก 
     และรวดเร็ว 

3.09 1.05 ปานกลาง ไมผาน 

                       รวม 3.28 .98 ปานกลาง ไมผาน 
 

 จากตาราง 32  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนลางตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางซึ่งไมผานเกณฑ
การประเมิน 
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ตาราง 33   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
               การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
      ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

                         ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ ผลการ
ประเมิน 

1. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหคณะและหนวยงานของ   
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสืบสาน สงเสริม และเผยแพร 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

3.84 .86 มาก ผาน 

 2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 3.71 .87 มาก ผาน 
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมแก  
    บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.75 .84 มาก ผาน 

 4.  สงเสริมสนับสนุนองคกรและชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
     การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

3.76 .80 มาก ผาน 

 5. ศึกษา สํารวจ และวิจัยวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี  
    และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.63 .88 มาก ผาน 

 6. จัดระบบขอมูลองคความรูใหสามารถสืบคนไดสะดวกและ 
    รวดเร็ว 

3.57 .93 มาก ผาน 

รวม 3.71 .76 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 33  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X  = 3.71 )    และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  34  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
               การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
               สารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

 

              ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ใหบริการสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการ 
    ของบุคลากร 

3.60 .87 มาก ผาน 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูใชบริการ 
    สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3.69 .89 มาก ผาน 

 3. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและเอ้ือตอการศึกษา 
    คนควา 

3.58 .96 มาก ผาน 

 4. บริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯใหเปนแหลงรวม 
   สารสนเทศท่ีสมบูรณและทันสมัย 

3.48 1.01 ปานกลาง ผาน 

                      รวม 3.60 .84 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 34   พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงาน  ตามภารกิจหลักของ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ     ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (µ = 3.60 )  และเปนรายขอเกือบทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ซึ่งผาน 
เกณฑการประเมิน ยกเวนขอ  4 การบริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯใหเปนแหลงรวมสารสนเทศ 
ท่ีสมบูรณและทันสมัย ท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน  
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ตาราง  35   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินดานการแสดงบทบาท 
                การบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                สารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

                   ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ใหบริการสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
    บุคลากร 

3.76 .83 มาก ผาน 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูใหบริการ    
    สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3.82 .86 มาก ผาน 

 3. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและเอ้ือตอการศึกษา 
    คนควา 

3.78 .91 มาก ผาน 

 4. บริหารจัดการสํานักวิทยาบริการฯใหเปนแหลงรวม  
    สารสนเทศท่ีสมบูรณและทันสมัย 

3.73 .86 มาก ผาน 

รวม 3.77 .78 มาก ผาน 
    

 จากตาราง 35  พบวาผลการประเมินดานการแสดงบทบาทการบริหารงาน ตามภารกิจหลักของ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.77 ซึ่งผาน เกณฑการประเมินและคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูใน
ระดับมาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน 

  3.4.2 ผลการประเมินการแสดงบทบาทการบริหารงานของผูบริหารจากการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
       3.4.2.1 ผลการสัมภาษณอธิการบด ีดานการแสดงบทบาทการบริหารตาม
ยุทธศาสตรของอธิการบดี  สรุปไดดังนี้    
            (1) ดานการผลิตครูสูความเปนเลิศ  สองปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไมไดรับเลือกให
เปนแหลงผลิตครูพันธุใหม  ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรพยายามดําเนินการ  ใหสามารถเขาไปมีสวนใน
แผนงานผลิตครูพันธุใหมของประเทศ 
            (2)  ดานการวิจัย  การทําวิจัยของบุคลากรก็มีการทํามากข้ึน แตยังไมไดเห็นผล 
            (3)  ดานศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง   กําลังอยูในข้ันตอนการวางแผน
ใหมีกิจกรรมตามประเพณีครบ  12  เดือน  เพ่ือดึงดูดลูกคา  แตในระยะแรกนี ้ ตองทําใหโรงแรมอยูรอดกอน  
โดยตองหาเงินเปนคาใชจายพนักงาน  72  คน  ประมาณ  500,000  บาท  และคาสาธารณูปโภคอีกประมาณ 
500,000  บาท   ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารศูนยฯจํานวน 7  คน ซึ่งประกอบดวย 
อธิการบดี  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  2  คน  และบุคลากรภายในอีก  4  คน  
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       3.4.2.2 ผลการสัมภาษณคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก  กลาวถึงการแสดง
บทบาทตามยุทธศาสตร  สรุปไดดังนี้ 
  คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก  ไดพยายามบริหารงานตามยุทธศาสตร  และตาม
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลาววาดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม
ตามอัตลักษณ  ไดพยายามนํานักศึกษาไปชวยงานทุกดานในกิจกรรมตางๆ  เชน  ดานการกอสราง  ออกแบบ  
ตกแตง  โดยคณะไดรับมอบใหเปนแมงานเสมอ ดานการวิจัย  เริ่มดีข้ึนมีงานวิจัย  3 เรื่อง ดานการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล  ใชการมีสวนรวม  ใชความเปนพ่ีเปนนองพูดคุยกัน  มีสัมพันธท่ีดีกับอาจารย  ใหทุกคนเห็น
งานทุกอยางตั้งแตตน  การประเมินความดีความชอบจะใหอาจารยเสนอ  Portfolio  และมีกรรมการพิจารณา
รวมกัน  สิ่งท่ีคณะถือวาเปนจุดเดนคือ มีสโมสรบุคลากรของคณะเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน มีการพบปะสังสรรค
กันบอย สงผลใหบุคลากรมีความรักใครสนิทสนมกัน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความเห็นวาการ
แสดงบทบาทของผูบริหาร ตามยุทธศาสตร 4 ประเด็น ยังไมชัดเจน ปฏิบัติเหมือนงานประจําเดิม ไมทุมเท ไม
เต็มท่ี  สงเสริมสนับสนุนในระดับธรรมดา  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มีความเห็นวา
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยรวมดี สวนยุทธศาสตรท่ี 2 คณะพยายามสนับสนุนโดยการเชิญวิทยากรมา
บรรยายและแนะนําอาจารยเรื่องการทําวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มี
ความเห็นวาการแสดงบทบาทในการบริหารงานของผูบริหารตามยุทธศาสตร การพัฒนางานวิจัยไมคอย
ประสบผลสําเร็จ  เพราะอาจารยไมคอยสนใจ  การจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัยฯ  ไดกันเงินไวกอนหนึ่ง 
แลวจึงกระจายมาใหท่ีคณะ ทําใหไดงบประมาณนอย   การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และกระจายอํานาจ การพัฒนายังไมถึงเปาประสงคตามยุทธศาสตร   
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีความเห็นวา ยุทธศาสตรท่ี 3 ควรแกไขเรื่องการบริหาร
จัดการศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  ทํานองเดียวกันคณบดีคณะวิทยาการจัดการกลาววา การพัฒนา
ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  สถานท่ีพรอมแตกิจกรรมไมเห็นเปนรูปธรรม  การบริหารจัดการยังไมดี  
และผูอํานวยการสถาบันวิจัย ฯ ก็เห็นวา ยุทธศาสตรท่ี 3 ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มีแตอาคาร แตไมมี
กิจกรรมใดๆ ท่ีแสดงวาเปนศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  ไมมีการถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปยังอีก
รุนหนึ่ง  
         3.4.3  ผลการประเมินดานการบริหารงบประมาณ  
         จากการวิเคราะหการใชจายงบประมาณของหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยใน
ปงบประมาณ  2555  หนวยงานมีการบริหารงบประมาณ  ดังนี้ 
      3.4.3.1 การจัดสรรงบประมาณ  

             มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม ไดจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 24 หนวยงานในการ
ดําเนินโครงการ 572 โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร คือ 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิต
ครู สูความเปนเลิศ 
      ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
บูรณาการ ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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      ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  
      ยุทธศาสตร ท่ี  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให เปนองคการแหงการเรียนรูภายใต
สภาพแวดลอมท่ีดีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ดังแสดงในตาราง   36 - 37  

ตาราง 36  รอยละของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและจํานวนโครงการในปงบประมาณ 2555  
              จําแนกตามยุทธศาสตร 

  จํานวนโครงการ งบประมาณ  รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 313 20,550,640 42.36 
ยุทธศาสตรท่ี 2 115 15,738,150 32.44 
ยุทธศาสตรท่ี 3 32 1,147,000 2.36 
ยุทธศาสตรท่ี 4 112 11,083,747 22.84 

รวม 572 48,519,537 100.00 
 

 จากตาราง 36  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดจัดสรรงบประมาณ  48,519,537 บาท  ให 24 
หนวยงาน  เพ่ือดําเนินการ 572 โครงการ พิจารณาจากคารอยละของงบประมาณพบวา ยุทธศาสตรท่ีไดรับ
งบประมาณเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ยุทธศาสตรท่ี 1   คิดเปนรอยละ 42.36   ยุทธศาสตรท่ี 2  คิด
เปนรอยละ 32.44    ยุทธศาสตรท่ี 4 คิดเปนรอยละ 22.84    และยุทธศาสตรท่ี 3 นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
2.36   
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ตาราง 37  จํานวนและรอยละของโครงการตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตรจําแนกตามหนวยงาน 
 

 
หนวยงาน 

ยุทธศาสตรท่ี จํานวน
โครงการ 

 
รอยละ 

1 2 3 4 

1. คณะครุศาสตร 35 6 7 7 55 9.62 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 21 22 3 7 53 9.27 
3. คณะมนุษยศาสตรฯ     73 14 2 7 96 16.78 
4. คณะวิทยาการจัดการ 55 11 2 4 72 12.59 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 19 12 0 3 34 5.94 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 2 1 5 21 3.67 
7. โรงเรียนสาธิตฯ 11 0 0 1 12 2.10 
8. ศูนยการศึกษาพิเศษ 8 5 0 0 13 2.27 
9. ศูนยวิทยาศาสตร 0 3 0 0 3 0.52 
10. ศูนยภาษา 4 0 0 0 4 0.70 
11. สํานักวิทยบริการ ฯ 1 4 1 2 8 1.40 
12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 13 1 14 2.45 
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 27 0 8 35 6.12 
14. กองกลาง 0 1 2 19 22 3.85 
15. กองบริการการศึกษา 14 0 1 7 22 3.85 
16. กองพัฒนานักศึกษา 31 0 0 2 33 5.77 
17. กองนโยบายและแผน 2 3 0 7 12 2.10 
18. กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 10 10 1.75 
19 สํานักงานประสานบัณฑิตศึกษา 6 3 0 4 13 2.27 
20. สํานักงานมาตรฐานและประกันฯ 0 0 0 5 5 0.87 
21.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 2 0 9 19 3.32 
22. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 0 0 0 1 1 0.17 
23 โครงการบริการหอพักนักศึกษา 11 0 0  1 12 2.10 
24. โครงการสระวายน้ําฯ 1 0  0 2 3 0.52 

 รวมโครงการ 313 115 32 112 572 100.00 
รอยละ 54.73     20.10    5.59 19.58  100.0   

  
 จากตาราง 37  พบวา ยุทธศาสตรท่ี 1 มีจํานวนโครงการมากท่ีสุด 313 โครงการ คิดเปนรอยละ 
54.73 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรท่ี 2 มีจํานวนโครงการ 115  โครงการ  คิดเปนรอยละ 20.10 และยุทธศาสตร
ท่ี 4 มีจํานวนโครงการ 112 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.58 ยุทธศาสตรท่ีมีโครงการนอยท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร
ท่ี 3   มี 32 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.58   หนวยงานท่ีมีโครงการมากท่ีสุด คือคณะมนุษยศาสตรและ
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สังคมศาสตร จํานวน 96 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.78 ของโครงการท้ังหมดรองลงมาคือคณะวิทยาการ
จัดการจํานวน 72 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.59 

 3.4.3.2 การดําเนนิโครงการของหนวยงาน 
        จากจํานวนโครงการท้ังหมด 572 โครงการ มีการดําเนินการ 547 โครงการไม

ดําเนินการ 25 โครงการ  ซึ่งจําแนกตามยุทธศาสตรดังในตาราง 38 

 

ตาราง 38  รอยละของจํานวนโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
               ประจําปงบประมาณ 2555 จําแนกตามยุทธศาสตร 
 

หนวยงาน ยุทธศาสตร 
 ท่ี1 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 4 

คณะครุศาสตร 100.00 100.00 100.00 100.00 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 95.23 95.45 100.00 100.00 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 95.89 92.86 100.00 85.71 
คณะวิทยาการจัดการ 100.00 100.00 100.00 100.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 100.00 100.00 - 100.00 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 92.31 50.00 100.00 80.00 
โรงเรียนสาธิต ฯ 100.00 - - 100.00 
ศูนยการศึกษาพิเศษ 100.00 100.00 - - 
ศูนยวิทยาศาสตร - 100.00 - - 
ศูนยภาษา 75.00 - - - 

สํานักวิทยบริการฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - 92.31 100.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 92.59 - 100.00 
กองกลาง - 0.00 100.00 84.21 
กองบริการการศึกษา 85.71 - 100.00 100.00 
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ตาราง 38   (ตอ) 
หนวยงาน ยุทธศาสตร 

 ท่ี1 
ยุทธศาสตร 

ท่ี 2 
ยุทธศาสตร 

ท่ี 3 
ยุทธศาสตร 

ท่ี 4 
กองพัฒนานักศึกษา 100.00 - - 100.00 
กองนโยบายและแผน 100.00 100.00 - 100.00 
กองบริหารงานบุคคล - - - 90.00 
สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 50.00 100.00 - 100.00 
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ - - - 100.00 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 100.00 - 88.89 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - - - 100.00 
โครงการบริการหอพักนักศึกษา 100.00 - - 100.00 
โครงการสระวายน้ํา ฯ 100.00 - - 100.00 

 เฉลี่ย 93.76 87.93 99.00 96.61 
 
จากตาราง  38  พบวามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ใน

ยุทธศาสตรท่ี 3  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.00 รองลงไป ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 4 คิดเปนรอยละ 96.61
ยุทธศาสตรท่ี 1 คิดเปนรอยละ 93.76  และยุทธศาสตรท่ี 2 คิดเปนรอยละ 87.93  ตามลําดับ 

การท่ีหนวยงานไมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีตั้งไวมีเหตุผลหลายประการ  สรุปดังในตาราง 39 
 
ตาราง 39    เหตุผลของหนวยงานท่ีไมสามารถดําเนินโครงการไดจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน ช่ือโครงการ เหตุผล 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1.โครงการเกียรติศักดิ์ศร ียินดี ครั้งท่ี 8 
2.โครงการสรางองคความรูจากงานวิจัย
เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชน  

1. ขออนุมัติโครงการไมได ไมมีผู
เกษียณ 
2. ดําเนินการไมทัน 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1.โครงการเขาคายการพัฒนาคุณภาพ  
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

2. โครงการเตรียมฝกประสบการณ 
   วิชาชีพ รัฐประศาสนศาสตร 
3.โครงการสรางสรรคนักวิจัยตัวนอย 

บุคลากรในสาขานอย 
ดําเนินการไมทัน 
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ตาราง 39    (ตอ) 
 

หนวยงาน ช่ือโครงการ เหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4 .โครงการพัฒนาผูบริหาร คณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ศูนยภาษา โครงการอบรมภาษาภาคฤดูรอน เปนโครงการจัดหารายได   
คนนอยจัดไมคุมทุน  

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.โครงการอบรมธรรมะฝกจิตเพ่ิมสมาธิ
การเรียนรู 

 ยุบโครงการเดิมไปรวมกับ
โครงการอ่ืน 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 
 "พิบูลสงคราม มนตเสนหแหงสายน้ํา" 
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2554 

โอนเงินไปชวยผูประสบภัยน้ํา
ทวม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.โครงการดําเนินงานหนวยฝกอบรม 
2.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูผลิต
รายการวิทยุ 

เปนโครงการจัดหารายได   
คนนอยจัดไมคุมทุน  

สํานักงานประสาน 
การจัดบัณฑิตศึกษา 

1.โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
2.โครงการติดตามความกาวหนาและ
พัฒนาวิทยานิพนธ 
 

1.ไมดําเนินการเพราะเปลี่ยน   
  ผูบริหาร 
2.ไมดําเนินการเพราะนักศึกษา
ทําวิทยานิพนธเสร็จทันตามเวลา 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบ
โทรศัพทดวยโปรแกรม Elastix 

เปนโครงการจัดหารายได   
คนนอยจัดไมคุมทุน 

กองกลาง 1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยกองกลาง 
2. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร   
สํานักงานอธิการบดี 
3.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เลขานุการมืออาชีพ" 
4.โครงการ.เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 
กองกลาง ประจําป 2555 

โครงการ1-2 โอนเงินไปเปนงบ
บริหาร 
 
 
โครงการ 3-4 กันเงินเหลื่อมป 
 
 

  กองบริการการศึกษา 1.โครงการแนะนํานองจองวิชาเรียน 
2.โครงการสรางระบบและกลไกการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

1.กําลังปรับปรุงระบบ 
2.คณะไมจัดวิชาท่ีเปนสหกิจ
ศึกษา 
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ตาราง 39    (ตอ) 
หนวยงาน ช่ือโครงการ เหตุผล 

กองบริหารงานบุคคล โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ 

กันเงินเหลื่อมป 

 
จากตาราง 39  พบวา เหตุผลท่ีหนวยงานไมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีตั้งไว  มีเหตุผลหลาย

ประการ ไดแก ไมไดรับการอนุมัติโครงการ  มีบุคลากรนอยดําเนินการไมทัน โอนเงินไปชวยโครงการท่ีจําเปน
กวา  ดําเนินการไมไดกําลังปรับปรุงระบบฐานขอมูล  มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร และถาเปนโครงการหา
รายไดถามีผูสมัครนอยจะไมดําเนินการเพราะไมคุมทุน 
 
ตอนที ่ 4  ผลการประเมินดานผลผลิต 
 
 4.1  ผลการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 
       จากการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  
นักศึกษา  และผูใชบัณฑิต  ปรากฏผลดังนี ้
  4.1.1  ผลการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 40  - 45  
  
ตาราง  40  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ในภาพรวมและเปนรายดาน   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

               ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1. ดานคุณธรรม  จริยธรรม 3.36 .63 ปานกลาง ไมผาน 
 2. ดานความรู 3.28 .73 ปานกลาง ไมผาน 
 3.  ดานทักษะทางปญญา    3.03 .74 ปานกลาง ไมผาน 
 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ    

3.45 .66 ปานกลาง ไมผาน 
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ตาราง  40 (ตอ)  
 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
    และการใชเทคโนโลยี    

3.20 .66 ปานกลาง ไมผาน 

                        รวม 3.26 .61 ปานกลาง ไมผาน 
 
 จากตาราง 40 พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากร 
สายวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.26)  และคาเฉลี่ยเปนรายดานทุกดาน อยูใน
ระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  รองลงมา  คือดานคุณธรรมจริยธรรม  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ
ดานทักษะทางปญญาและดานความรู  ตามลําดับ 
  
ตาราง 41   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

         ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1. สุภาพออนโยน  มีอัธยาศัยไมตรี  ยิ้มแยมแจมใส 3.55 .79 มาก ผาน 
 2. รับผิดชอบตอหนาท่ี ตรงตอเวลา และมีระเบียบวินัย 2.93 .88 ปานกลาง ไมผาน 
 3. ใฝรู  รักการเรียนรู  ขยันและมุงม่ัน 
    ในการทํางาน 

2.90 .91 ปานกลาง ไมผาน 

 4. ซื่อสัตยสุจริตและจริงใจ ไมลักขโมย  คดโกง   
    หรือหลอกลวง 

3.58 .74 มาก ผาน 

 5. มีจิตสาธารณะ เสียสละ  และคิดถึงประโยชน 
    สวนรวมมากกวาสวนตน 

3.41 .87 ปานกลาง ไมผาน 

 6. อยูอยางพอเพียง รูจักความพอประมาณ มี 
    เหตุผล มีภูมิคุมกัน 

3.23 .88 ปานกลาง ไมผาน 

 7. เขาใจผูอ่ืนและเขาใจความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 
    ตามกฎของธรรมชาติ 

3.30 .75 ปานกลาง ไมผาน 

 8. รักและภูมิใจในชาติ ศาสนา และ 
    พระมหากษัตริย 

3.94 .83 มาก ผาน 

รวม 3.36 .63 ปานกลาง ไมผาน 
 จากตาราง 41   พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.36)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอสวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
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 มีบางขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก  ขอ 1  สุภาพออนโยน  มี
อัธยาศัยไมตรี  ยิ้มแยมแจมใส   ขอ 4  ซื่อสัตยสุจริตและจริงใจ ไมลักขโมย  คดโกง หรือหลอกลวง  และขอ  
8  รักและภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 
ตาราง  42   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
                ดานความรู   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคดิเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

  1. มีความรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของ 
     กับสาขาวิชาท่ีไดศึกษา 

3.31 .83 ปานกลาง ไมผาน 

  2. ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ 
     ในสาขาวิชาท่ีไดศึกษา 

3.07 .88 ปานกลาง ไมผาน 

  3. สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได      
     จริง 

3.38 .83 ปานกลาง ไมผาน 

  4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบขอบังคับ 
     ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของวิชาชีพท่ีศึกษา 

3.35 .84 ปานกลาง ไมผาน 

รวม 3.28 .73 ปานกลาง ไมผาน 
 

 จากตาราง 42 พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานความรู ตามความคิดเห็นของบุคลากร
สายวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.28)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับ
ปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง 43   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานทักษะทางปญญา   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

         ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

  1. สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ   
     ประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหมๆ  
     จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

3.09 .81 ปานกลาง ไมผาน 

  2. สามารถใชขอมูลในการแกปญหาตลอดจน 
      ใชในงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง 

3.13 .82 ปานกลาง ไมผาน 

  3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและหา 
    แนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2.93 .82 ปานกลาง ไมผาน 

   4. สามารถคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค 2.99 .85 ปานกลาง ไมผาน 
                         รวม 3.03 .74 ปานกลาง ไมผาน 

 

 จากตาราง 43  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะทางปญญา ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.03)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอ 
ทุกขออยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
 
ตาราง  44  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

  1. ชวยเหลือและแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค 
    ไมวาจะอยูในบทบาทของผูนําหรือเปนสมาชิกของกลุม 

3.41 .75 ปานกลาง ไมผาน 

  2.  มีภาวะผูนํา สามารถชักนําใหผูอ่ืนเชื่อถือและ  
      ปฏิบัติตามได  

3.25 .77 ปานกลาง ไมผาน 

  3. มีความเห็นใจผูอ่ืน และ สามารถทํางานรวมกับ   
     ผูอ่ืนได 

3.68 .77 มาก ผาน 

รวม 3.45 .66 ปานกลาง ไมผาน 
 

 จากตาราง 44  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
(µ = 3.45)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอแทบทุกขออยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  ยกเวน 
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ขอ  3  “มีความเห็นใจผูอ่ืน และ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได”  ท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑ
การประเมิน 
 
ตาราง 45   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษา และการใชเทคโนโลยี    
               ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ
ประเมิน 

 1.  สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ 
      หรือคณิตศาสตรในการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

3.00 .77 ปานกลาง ไมผาน 

 2.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา 
     หาความรูใหมๆ 

3.49 .83 ปานกลาง ไมผาน 

 3.  สามารถประมวลผล  แปลความหมาย และนําเสนอ 
     ขอมูลสารสนเทศ 

3.18 .77 ปานกลาง ไมผาน 

 4.  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด 
     และการเขียน 

3.13 .79 ปานกลาง ไมผาน 

 5.  สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ี 
     เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน 

3.18 .78 ปานกลาง ไมผาน 

รวม 3.20 .66 ปานกลาง ไมผาน 
 
 จากตาราง 45  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี   ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง (µ = 3.20)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

  4.1.2  ผลการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของนักศึกษา  
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 46  - 51 
  
ตาราง 46   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ในภาพรวมและเปนรายดาน   ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

  1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 3.79 .68 มาก ผาน 
  2. ดานความรู 3.85 .67 มาก ผาน 
  3. ดานทักษะทางปญญา 3.79 .81 มาก ผาน 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
     และความรับผิดชอบ 

3.86 .64 มาก ผาน 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
      การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี  
      สารสนเทศ 

3.77 .60 มาก ผาน 

                  รวม 3.81 .55 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 46  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของนักศึกษา ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.81)  และคาเฉลี่ยเปนรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก  ซึ่ง 
ผาน เกณฑประเมิน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
รองลงมาคือ  ดานความรู  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานทักษะทางปญญา  และดานคุณธรรมจริยธรรมตามลําดับ 
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ตาราง 47   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1.  สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยไมตรี  ยิ้มแยมแจมใส       3.81 .80 มาก ผาน 
 2.  รับผิดชอบตอหนาท่ี ตรงตอเวลา และมีระเบียบวินัย      3.57 .84 มาก ผาน 
 3.  ใฝรู รักการเรียนรู ขยันและมุงม่ันในการทํางาน       3.72 .80 มาก ผาน 
4. ซื่อสัตยสุจริตและจริงใจ ไมลักขโมยคดโกง หรือ  
   หลอกลวง 

3.82 .84 มาก ผาน 

 5.  มีจิตสาธารณะ เสียสละ และคิดถึงประโยชนสวนรวม 
     มากกวาสวนตน 

3.73 .86 มาก ผาน 

 6. อยูอยางพอเพียง รูจักความพอประมาณ มีเหตุผล 
    มีภูมิคุมกัน 

3.58 .86 มาก ผาน 

 7. เขาใจผูอ่ืนและเขาใจความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนตามกฎ 
    ของธรรมชาต ิ

3.72 .83 มาก ผาน 

 8. รักและภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 4.28 .82 มาก ผาน 
รวม 3.79 .68 มาก ผาน 

 

 จากตาราง 47  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.79)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ อยูในระดับ
มาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน 
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ตาราง 48   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานความรูตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1.  มีความรูหลักการและทฤษฎีในองคความรู 
     ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีไดศึกษา 

3.88 .74 มาก ผาน 

 2.  ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ ใน  
     สาขาวิชาท่ีไดศึกษา 

3.80 .77 มาก ผาน 

 3. สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปปฏิบัติไดจริง    3.90 .81 มาก ผาน 
 4.  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอบังคับ 
    ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของวิชาชีพท่ีศึกษา    

3.84 .82 มาก ผาน 

รวม 3.85 .67 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 48  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานความรูตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.85)  และเปนรายขอทุกขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ซึ่ง 
ผานเกณฑประเมิน 
 
ตาราง 49   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานทักษะทางปญญา   ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

  1.  สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ  
      ประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จาก 
      แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

3.90 2.30 มาก ผาน 

  2.  สามารถใชขอมูลในการแกปญหตลอดจนใชในงาน 
      อ่ืน ๆ ดวยตนเอง 

3.73 .75 มาก ผาน 

  3.  สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและหา 
      แนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม     

3.71 .74 มาก ผาน 

  4.  สามารถคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค 3.78 .77 มาก ผาน 
รวม 3.79 .81 มาก ผาน 

 จากตาราง 49  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะทางปญญา   ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.79)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน 
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ตาราง 50   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต  
               ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตามความคิดเห็นของ      
               นักศึกษา 

  
ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
ผลการ 
ประเมิน 

1.ชวยเหลือและแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค   
    ไมวาจะอยูในบทบาทของผูนําหรือเปนสมาชิกของกลุม     

3.79 .72 มาก ผาน 

 2. มีภาวะผูนํา สามารถชักนําใหผูอ่ืนเชื่อถือ และปฏิบัติ 
    ตามได      

3.84 .74 มาก ผาน 

 3. มีความเห็นใจผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได     3.95 .78 มาก ผาน 
รวม 3.86 .64 มาก ผาน 

 

 จากตาราง 50  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.86)  
และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ อยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน 
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ตาราง 51  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต  
               ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร การใชภาษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
               ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1. สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ 
    คณิตศาสตรในการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

3.62 .80 มาก ผาน 

 2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา 
    หาความรูใหม ๆ 

3.88 .76 มาก ผาน 

 3. สามารถประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ  
    ขอมูลสารสนเทศ 

3.76 .74 มาก ผาน 

 4.  สามารถสือ่สารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด 
     และการเขียน 

3.83 .72 มาก ผาน 

  5. สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ี 
     เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน 

3.76 .76 มาก ผาน 

รวม 3.77 .60 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 51  พบวา  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X  = 3.77)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ อยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน 
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  5.1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 52  - 57 
 
ตาราง 52   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
               ในภาพรวมและเปนรายดาน   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 
 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.18 .45 มาก ผาน 
  2. ดานความรู 4.02 .58 มาก ผาน 
  3. ดานทักษะทางปญญา 3.68 .49 มาก ผาน 
  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ  

3.97 .47 มาก ผาน 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร   
     และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.88 .60 มาก ผาน 

รวม 4.02 .44 มาก ผาน 
 
 จากตาราง 52  พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของ
ผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.02)  และเปนรายดานทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน  

 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม   รองลงมา คือดานความรู  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด  คือ  ดานทักษะทางปญญา และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามลําดับ 
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ตาราง 53  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานคุณธรรม จริยธรรมตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1. สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใส     4.32 .63 มาก ผาน 
 2. รับผิดชอบตอหนาท่ีตรงตอเวลา และมีระเบียบวินัย 4.20 .71 มาก ผาน 
 3. ใฝรู รักการเรียนรู ขยันและมุงม่ันในการทํางาน 4.16 .85 มาก ผาน 
 4. ซื่อสัตยสุจริตและจริงใจ ไมลักขโมย คดโกง  
    หรือหลอกลวง 

4.64 .64 มากท่ีสุด ผาน 

 5. มีจิตสาธารณะ เสียสละ และคิดถึงประโยชน 
    สวนรวมมากกวาสวนตน 

4.08 .70 มาก ผาน 

 6. อยูอยางพอเพียง รูจักความพอประมาณมีเหตุผล  
    มีภูมิคุมกัน 

3.72 .54 มาก ผาน 

 7. เขาใจผูอ่ืน และเขาใจความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 
    ตามกฎของธรรมชาติ 

3.68 .48 มาก ผาน 

 8. รักและภูมิใจในชาติศาสนา พระมหากษัตริย 4.60 .58 มากท่ีสุด ผาน 
รวม 4.18 .45 มาก ผาน 

 

 จากตาราง 53   พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตดานคุณธรรม 
จริยธรรมตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.18)  และคาเฉลี่ย
เปนรายขอทุกขอ อยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน  
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ตาราง  54  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานความรู   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

  1. มีความรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของ 
     กับสาขาวิชาท่ีไดศึกษา 

3.96 .62 มาก ผาน 

  2. ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ ใน 
     สาขาวิชาท่ีไดศึกษา 

3.96 .81 มาก ผาน 

  3. สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได 4.21 .83 มาก ผาน 
  4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอบังคับ  
     ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของวิชาชีพท่ีศึกษา 

3.96 .62 มาก ผาน 

รวม 4.02 .58 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 54 พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตดานความรู   ตามความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.02)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ 
อยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน 
 
ตาราง  55 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานทักษะทางปญญา   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

  1. สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมินขอมูล 
     แนวคิดและหลักฐานใหม ๆจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย     

3.64 .49 มาก ผาน 

  2. สามารถใชขอมูลในการแกปญหาตลอดจนใชในงาน  
     อ่ืน ๆ ดวยตนเอง 

3.84 .62 มาก ผาน 

 3.  สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและหาแนวทาง 
     ใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.67 .57 มาก ผาน 

  4. สามารถคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค 3.52 .65 มาก ผาน 
รวม 3.68 .49 มาก ผาน 
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 จากตาราง 55   พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะทางปญญา      
ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.68)  และเปนรายขอทุกขอ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน  
ตาราง 56   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 
 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1.  ชวยเหลือและแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค  
     ไมวาจะอยูในบทบาทของผูนําหรือเปนสมาชิกของกลุม     

3.92 .52 มาก ผาน 

 2. มีภาวะผูนําสามารถชักนําใหผูอ่ืนเชื่อถือและปฏิบัติตามได 3.75 .74 มาก ผาน 
 3. มีความเห็นใจผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกันผูอ่ืนได 4.20 .50 มาก ผาน 

รวม 3.97 .47 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 56  พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X  = 3.97)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ อยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑประเมิน 
 
ตาราง 57   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต 
               ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร การใชภาษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 
 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

 1.  สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ  
     คณิตศาสตรในการศึกษาวิเคราะหขอมูล      

3.67 .64 มาก ผาน 

  2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา 
     หาความรูใหม ๆ 

4.17 .76 มาก ผาน 

  3. สามารถประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูล 
      สารสนเทศ 

3.88 .74 มาก ผาน 
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ตาราง 57 (ตอ)   
 

             ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผลการ 
ประเมิน 

  4. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด 
     และการเขียน 

3.88 .74 มาก ผาน 

  5. สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสม 
     สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน 

3.79 .72 มาก ผาน 

รวม 3.88 .60 มาก ผาน 
 
 จากตาราง 57   พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต    ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.88)  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขอ อยูในระดับมาก  ซึ่งผาน 
เกณฑประเมิน 
  4.1.4  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

         4.1.4.1  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็น
ของผูใชบัณฑิต  จากการสัมภาษณ 
            จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตของคณะครุศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา  การศึกษา
ปฐมวัย  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  พลศึกษา  และการศึกษาพิเศษ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 
คน เก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต  มีจุดเดน  จุดดอยในลักษณะท่ีพึงประสงคสรุปไดดังนี้ 

ก. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
  จุดเดน  คือ มีความรับผิดชอบ  มีน้ําใจ  ทุมเทงาน  เสียสละ  ซื่อสัตย  รักเด็ก  มีความมุงม่ัน
ในการทํางาน วางตัวเหมาะสม มีสัมมาคารวะ  มีมารยาท  รูจักกาลเทศะ  ตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  เอ้ือเฟอเพ่ือนรวมงาน ไมเก่ียงงาน  ขยันและรับผิดชอบ 
  จุดดอย คือ  บางคนควบคุมอารมณไมคอยได ปรับตัวไมคอยเปน  คุยกับเพ่ือนใชภาษาไม
คอยสุภาพ  บางคนไมมีจิตสาธารณะ  ไมคอยเสียสละเพ่ือสวนรวม   
  ขอเสนอแนะ   ควรปรับปรุงดานการพูดใหสุภาพ  ควรแตงกายใหเรียบรอย  รูจักทักทาย  มี
สัมมาคารวะและมีมารยาทตอผูใหญ  มีความรับผิดชอบ  ควรปลูกฝงความมีจิตเอ้ืออาทรตอเด็ก  ควรมีความรู
เก่ียวกับระเบียบ  กฎหมายและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมในสังคม 
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ข. ดานความรูความสามารถในงานท่ีทํา 
  จุดเดน  มีความรูตรงกับงาน  สามารถพัฒนางานได  รูจักคนควาและนํากิจกรรมแปลกๆ มา
สอนทําใหเด็กชอบ  เม่ือมีความรูจะขยายผลแกเพ่ือนฝูง  ขวนขวายหาความรู  แมนยําในเนื้อหา และมีความรู
ใหมมาเพ่ิมเติม  เชน  เพลง  คําคลองจอง  มีการเตรียมการสอน สามารถทําแผนการสอนได  มีความพยายาม
ในการเรียนรู  สามารถใชสื่อและผลิตสื่อได 
   จุดดอย  บางคนยังไมเขาใจเรื่องการวิเคราะหหลักสูตร  การใชหลักสูตรยังไมถูกตองแมนยํา     
ขาดทักษะในการเขียนแผน  การจัดกิจกรรมการสอนและการวัดผลประเมินผล  ภาษาอังกฤษยังไมดี 
และไมอาสาท่ีจะเปนหัวหนา   
            ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรใหความรูเพ่ิมเติมดานภาษาอังกฤษและการวิจัยในชั้นเรียน 
การผลิตสื่อใหเหมาะสมกับหนวยการเรียน   ควรเนนทักษะการปฏิบัติมากข้ึน  และควรฝกทักษะการออกแบบ
เกมการศึกษา  สาขาวิทยาศาสตรท่ัวไปควรเพ่ิมเรื่องการทดลอง  การสอนแบบโครงงาน   สาขาพลศึกษา ควร
พานักศึกษาไปจัดกิจกรรมกีฬาตามโรงเรียนตางๆ  เพ่ือฝกประสบการณเก่ียวกับการจัดการแขงขัน และการ
ตัดสินกีฬา  สาขาการศึกษาพิเศษ  ควรเพ่ิมความรูดานกายภาพบําบัด สําหรับเด็ก  CP   นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยควรสอนเรื่องการจัดระบบการทํางาน  การเก็บขอมูล  การบริหารจัดการ  ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
       ค. ดานทักษะทางปญญา 
   จุดเดน   สามารถศึกษาคนควาหาขอมูลใหมไดดี  มีความคิดสรางสรรค แกปญหาเฉพาะ
หนาไดเหมาะสม  กลาแสดงออก  กลาคิด  กลาพูด  กลาทํา กลาถาม  พูดจาฉะฉาน  รูจักคนควาจาก 
Internet   รูจักปรับกิจกรรมใหเขากับสถานการณ  รูจักหาความรูเก่ียวกับข้ันท่ีสอน  ชวยงานดีตองการไป
พัฒนาตัว  ไปอบรม  ตกแตงหองเรียนเกง 
   จุดดอย  บางคนยังมีจุดออนเรื่องการวิเคราะหขอมูล  การสังเคราะห  ขาดความคิด
สรางสรรค  และขาดทักษะในการปกครองเด็กเล็ก    - 

ง. ดานทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    จุดเดน  เต็มใจทํางาน ทํางานไดรวดเร็ว สามารถเสนองานและทํางานไดสําเร็จ  มีภาวะ
ผูนํา  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนและผูปกครอง ออนนอมถอมตน เปนท่ีรักของทุกคน รูจักทักทาย  ยอมรับ
ฟงความเห็นของผูอ่ืน  รูจักทํางานเผื่อคนอ่ืนสนใจพัฒนาตนเอง  ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาศึกษา  รับผิดชอบ
สูงไมท้ิงเด็ก  มีจิตอาสาพรอมชวยงาน 
                      จุดดอย บางคนเชื่อม่ันในตนเองสูงและไมคอยรับฟงผูอ่ืน  ไมมีจิตอาสางานและ ขาด 
ภาวะผูนํา   
    ขอเสนอแนะ  ควรเสริมดานมารยาทไทย  และการพูดจาใหสุภาพ  
      จ. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษาและการใชเทคโนโลยี 
    จุดเดน   การใชภาษาด ีการสื่อสารดีและการใชเทคโนโลยีและโปรแกรมใหมๆไดด ี 
สามารถทํางานในหนาท่ีของครูประจําชั้นได 
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    จุดดอย   บางคนใชเทคโนโลยีในทางท่ีไมถูกตองเชน เลนเกม  Facebook  หรือใชมือถือ
ตลอดเวลา  ยังออนในวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาเอกอังกฤษสามารถฟงไดพอรูเรื่อง แตไมกลาพูด  การใช
ภาษาไทยยังสะกดผิดและใชไมถูกตอง    การนําเสนอขอมูล ยังไมรูจักเก็บขอมูล  ไมรูจักเก็บภาพ ขาดการ
วางแผนออกแบบการผลิตสื่อ ขาดการเตรียมการประเมินงาน   
    ขอเสนอแนะ  ควรเสริมภาษาอังกฤษ  ฝกการแปลความหมายของขอมูลทางสถิต ิ ใหการ
แนะนําเก่ียวกับการใชคําพูดท่ีเหมาะสม  การรูจักกาลเทศะ มารยาทในสังคมและการแตงกายท่ีเหมาะสม 

     ฉ. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคของบัณฑิต  5  ดาน  คือ 
  - ควรเพ่ิมเติมทักษะดานภาษาอังกฤษ การวิจัย และวิชาชีพครู 

                                                  - ควรปลูกฝงใหนักศึกษารักศักดิ์ศรีของสถาบัน 
 2. ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขา 
ชีววิทยา  เคมี  คหกรรมศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอรเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต    
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวน 4  คน  สรุปไดดังนี้ 

ก. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
   จุดเดน  บัณฑิตสวนใหญมีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีน้ําใจชวยเหลืองาน  เสียสละ  
ซื่อสัตย  เรียบรอย  มีสัมมาคารวะ มีจิตอาสาและการปฏิบัติตนวางตนดี 
  จุดดอย   บัณฑิตบางคนมีความอดทนนอย มีความสนใจสั้น  ตองคอยเตือน  ออนไหวงาย  
ไมคอยพูดไมคอยถาม  คอนขางข้ีเกียจ  และชอบนินทา   
  ขอเสนอแนะ  ควรเพ่ิมความเปนครูใหกับบัณฑิต  ฝกในเรื่องมารยาทในการพูด  การสํารวม
กิริยาวาจา  การทุมเทใหการทํางาน สรางทัศนคต ิใหเห็นวางานชวยเพ่ิมคุณคาใหแกตัวเอง  ตองเสียสละ  ถา
ปฏิบัติตัวดี เปนเด็กดี  หนวยงานจะหางานใหได 
     ข.ดานความรูความสามารถในงานท่ีทํา 
  จุดเดน  บัณฑิตสวนใหญมีความรูความสามารถด ี ความรูพ้ืนฐานดี  การใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรได  ใหสอนการทดลองในหองปฏิบัติการได  สามารถสอนระดับมัธยมปลายได  ใชเทคโนโลยีเกง  
คนควาหาความรูมาสอนเด็กได  ดานคอมพิวเตอรทํางานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ  ซอมเครื่องได  หนวยงาน
อ่ืนมาขอความชวยเหลือ 
  จุดดอย  บางคนความแมนยําในเนื้อหายังนอย  อาจารยควรใหความสําคัญดานความรูให
มากข้ึน บัณฑิตควรเรียนรูงานขององคกร พบวาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอรบางคนยังขาดความม่ันใจในการ
ทํางานท่ีตองใชความละเอียดสูงเนื่องจากไมคอยพูด ไมกลาถาม แตเม่ือทําผิดแลวรูจักแกไขและปรับปรุงตัวได  
  ขอเสนอแนะ  ควรฝกบุคลิกภาพใหเปนผูบริการท่ีด ีเพ่ือใหลูกคาประทับใจ  และควรเนน
เรื่องกิริยามารยาท 
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      ค. ดานทักษะทางปญญา 
  จุดเดน  กลาคิด  กลาทํา  มีความเปนวิทยาศาสตร  วิเคราะหได  แกปญหาได   มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคงานสามารถชวยเหลืองานไดดีถาบอก 
  จุดดอย  บางคนความสามารถดานการคิดวิเคราะห และสังเคราะหยงันอย  แกปญหาเฉพาะ
หนาไมคอยได  ขาดความม่ันใจ  บางคนไมคอยคนควา  ไมสามารถคนหาขอมูลขอเท็จจริงได   ไมกลาซักถาม 
ไมกลาคิด  มักหลบงาน  ใชเวลาในการทํางานเลนเกม  และ Facebook   
  ขอเสนอแนะ   ควรเพ่ิมกิจกรรมใหนักศึกษา  กลาคิด  กลาทํามากข้ึน  กลาแสดงออกมาก
ข้ึน  และฝกใหนําความรูทางทฤษฎีไปประยุกตใช   

ง. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  จุดเดน  มีมนุษยสัมพันธดี  วางตัวเหมาะสม  จัดสันทนาการนําเด็กได  เปนกําลังสําคัญใน
การทํางาน  สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนได  ปรับตัวเขากับเพ่ือนและเด็กได  ออนนอม  และเปนผูตามท่ีดี 
  จุดดอย  บางคนยังไมมีภาวะผูนํา  ไมคอยรูจักกาลเทศะ  เก็บอารมณไมคอยได  ไมคอยพูด  
ทําไดตามคําสั่งคิดงานเองยังไมได “บอกแคไหนทําแคนั้นไมรูจักตอยอด” 
  ขอเสนอแนะ  ควรสอนเรื่องการปฏิบัติตัวหรือมารยาทตางๆ  ความเปนครู  และควรสอนให
นักศึกษามีความกลาท่ีจะถามหรือแสวงหาคําตอบเก่ียวกับงานท่ีทํา 

จ. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษาและการใชเทคโนโลยี 
  จุดเดน  สามารถทําวิจัยในชั้นเรียน  เปนท่ีปรึกษาโครงการ  ใชเทคโนโลยีเกงและ  
คลองแคลว  สามารถชวยงานคนอ่ืนได  ทํางานดานตัวเลขและสถิติได  การวิเคราะหพอใชได สามารถสื่อสาร 
และเรียนรูไดดี 
  จุดดอย    บางคนยังออนภาษาอังกฤษ  ไมคอยสรางสรรคงาน  การพูดอักขระ การควบกล้ํา
ตองพัฒนา  และมักพูดคําไมสุภาพ 

ขอเสนอแนะ    ควรรูจักใชเทคโนโลยีในทางท่ีถูก  เลนเกมหรือ  Face  Book ใหถูกเวลา 
ฉ. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  5  ดาน คือ 

- ควรพัฒนาเรื่องการขวนขวายหาความรู  เพ่ิมวิชาการใหแนนเพ่ิมวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 

- ควรฝกใหวางตัวใหเหมาะสม  ปลูกฝงความเปนผูนํา 
- พัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมใหดี  เพราะจะเปนจุดขายของหนวยงานตองกลาคิด   กลา

แสดงออก  กลาตัดสินใจพัฒนาความอดทนอดกลั้น เพ่ิมจิตวิญญาณในการเสียสละ 
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3. ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขา 
สาขาภาษาไทยศิลปศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ภาษาอังกฤษ    
ศิลปศาสตร และสาขาดนตร ี เก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต  จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
จํานวน 5  คน  สรุปไดดังนี้ 
  ก.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
            จุดเดน  บัณฑิตมีจิตอาสา มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ  สุขภาพออนนอม  มีความรับผิดชอบ  
มีความซื่อสัตยและมีความอดทน  มีความเมตตากรุณา  มีความยุติธรรมใหความเทาเทียมและมีเหตุผล 
            จุดดอย  บางคนยังขาดประสบการณในการใหบริการ  และไมคอยรับผิดชอบงาน  ตอน
แรกอาจจะบกพรองบางแตพอเปนงานแลวก็ตั้งใจทํางานด ี  ยังไมคอยมีความละเอียดในการทํางาน 

            ขอเสนอแนะ  บัณฑิตตองรูจักปรับตัวดานการเขาสังคม ควรเพ่ิมคุณลักษณะเรื่องความ
เสียสละในการทํางาน   มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษา มีคุณธรรมพ้ืนฐานตาง ๆ  เชนการรูจัก
พูดรูจักการตอนรับและการแสดงน้ําใจ 
  ข.  ดานความรู ความสามารถในการทํางาน 

            จุดเดน  บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มีความสามารถในการทํางานดานการ
ตอนรับ กลาพูด และสื่อสารกับชาวตางชาติได กลาพบปะผูคน  บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยทํางานเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนดผลงานดี  80%  บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร สามารจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และใช
คอมพิวเตอรไดด ี บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเปนคนขวนขวาย พรอมท่ีศึกษางาน พรอมท่ีจะปรับตัว
แมจะทํางานไมตรงสายกับความรูท่ีเรียนมา คือมาทํางานสายธุรการ ก็ขวนขวายศึกษาและเรียนรูเองได 
สาขาวิชาดนตรีสามารถนําความรูท่ีเรียนมาปฏิบัติได 

            จุดดอย  บางคนไมคอยกลาตัดสินใจ  และทํางานลาชาตองคอยติดตามถาม ขาดความ
ละเอียดเรียบรอยในงานท่ีทํา และมีความถนัดในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนบางโปรแกรม  บางคนใช
โปรแกรม  Excel  ยังไมได   

             ขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรฝกอบรมใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการ
ทํางานและการอยูรวมกันในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมท่ีชวยสรางจิตสาธารณะ ควรฝกการใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม  Excel  และ Window เพ่ิมข้ึน  และควรใหนักศึกษาฝกเขียนลายมือใหดีข้ึน 

  ค.  ดานทักษะทางปญญา 
           จุดเดน   บัณฑิตกลาคิด กลาตดัสินใจและมีความคิดสรางสรรค   สามารถคนควาขอมูล

ทางอินเทอรเน็ตและสงขอความได  เรียนรูไดเร็ว  ใฝรูงานขององคกร สามารถแกไขปญหาได สามารถทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายไดดี  

                จุดดอย   บางคนยังไมกลาคิด ไมกลาตัดสินใจ  และมีความคิดวิเคราะหและสรางสรรค
นอย  ในการทํางาน บางครั้งมองขามจุดเล็ก ๆ  ซึ่งอาจผิดพลาดโดยคิดวา  “นิดเดียวเอง”  ซึ่งทําใหตัวเลข
โดยรวมผิดพลาด   
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              ขอเสนอแนะ   
         สาขาวิชาควรจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคและความกลาคิด
กลาตัดสินใจ  ในการทํางานควรแนะนักศึกษาใหเพ่ิมความละเอียดรอบคอบ  ควรเพ่ิมเวลาการฝกงานใหมาก
กวาเดิมและใหตอเนื่อง “นักศึกษาจะรูวาในการทํางานไมเหมือนตอนเรียน”  จะทําใหเกิดความเชื่อม่ันและ
กลาตัดสินใจข้ึน  และควรฝกทักษะการแกปญหาใหแกนักศึกษา 
  ง. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                จุดเดน สวนใหญมีมนุษยสัมพันธดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีการพัฒนาตนเอง มี
ความรับผิดชอบ  บางคนมีภาวะผูนําดี 

               จุดดอย  บางคนยังขาดทักษะการเขาสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน และภาวะผูนํา
ยังไมดี 
  จ.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษา และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

               จุดเดน   บัณฑิตทุกสาขาวิชาใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี   สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ใชวิทยุสื่อสารได  สาขาวิชาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษไดด ี

                จุดดอย   บางคนยังใชโปรแกรม Excel ไมได  บางคนใชภาษาในงานบริการยังไม
เหมาะสม  “แข็งกระดาง”  ขาดทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข หรือใชตัวเลขในการประเมินงาน 

                ขอเสนอแนะ   ควรจัดอบรมการประยุกตตัวเลขทางสถิติและคณิตศาสตรมาใชใน
การทํางาน ฝกการใชโปรแกรม  Excel  ลงขอมูลตัวเลข  ฝกการใชทักษะการใชภาษาใหเหมาะสมโดยเฉพาะ
ดานการใหบริการและเสริมความรูเฉพาะศาสตรท่ีเรียนมาใหมากข้ึน 
   ฉ.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดานคือ    

               - มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนํา ใหนักศึกษามีบทบาทในงานของ
คณะและมหาวิทยาลัยฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนการทํางานเปนทีมและใหมีโอกาสไดคิดงานเอง 

        - สาขาวิชาควรคัดกรองแหลงฝกงานโดยเลือกแหลงฝกงานท่ียาก ๆ ซึ่งนักศึกษาจะ
เลือกเก็บความรูไดมากกวา  ไมควรใหนักศึกษาเลือกแหลงฝกงานท่ีงาย  “ถาเปนไปได นาจะหาหนวยงานท่ีมี
รายไดตอบแทนและดูเรื่องความปลอดภัยดวย” 
     - ควรจัดกิจกรรมท่ีเสริมบุคลิกภาพใหนักศึกษาท้ังดานความรู และมีภาคบันเทิง
รวมดวย 
                  -  ควรใหนักศึกษาพัฒนาทักษะใหตอเนื่องโดยใชกิจกรรมตั้งแตป 1 โดยสอดแทรก
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคไว และควรเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาสมัครใจ ไมควรมีกิจกรรมบังคับมากเกินไป 
          - .ควรพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณและแกปญหา 
 4. ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ  
  จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร  นิเทศศาสตร  และอุตสาหกรรมทองเท่ียวเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต    จาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวน 5  คน  สรุปไดดังนี้ 
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   ก.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
   จุดเดน  บัณฑิตมีสัมมนาคารวะ  ออนนอม  เคารพอาวุโส  มีน้ําใจ  เอ้ือเฟอไมดู
ดายท่ีจะชวยเหลืองานของคนอ่ืน  จริงใจ  สามารถทํางานเปนทีมได 
   จุดดอย  บางคนไมตรงตอเวลา ขาดวินัยในตัวเอง ใชคําพูดไมคอยเปน ใจนอย  
ข้ีกังวล  ไมยอมรับความผิดพลาดท่ีไดกระทํา  คิดซับซอนคิดละเอียด ทําใหงานลาชา  เปนการสราง
ความเครียดใหตนเองและเพ่ือนรวมงาน 

  ขอเสนอแนะ   
    หลักสูตร และกิจกรรมควรบมเพาะใหเด็กไมอยูกับตัวเลขมากเกินไป โดยควรจัด
กิจกรรมท่ีผอนคลายและสรางสรรค   สรางสิ่งท่ีเปนจุดเดนดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหตอเนื่องมาก ๆ 
และทุกชั้นป  ควรพัฒนานักศึกษาใหมีมุมมองคนอ่ืนใหมากข้ึน เพราะตองทํางานรวมกับคนอ่ืน ควรอบรม
นักศึกษาเรื่องการแตงกายใหถูกกาลเทศะ ไมแตงตัวตามแฟชั่น  สาขาวิชา ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความตรง
ตอเวลาใหมาก ๆ  
       ข.  ดานความรู ความสามารถในการทํางาน 

  จุดเดน  บัณฑิตมีความรูพ้ืนฐานท่ัวไปดี สามารนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชใน
งานท่ีทําได ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายได เขาใจงานไดเร็ว สามารถทํางานท่ีไมตรงกับสาขาท่ีเรียนมาได เชน 
เรียนทางเศรษฐศาสตร แตสามารถทํางานดานบัญชีได  สามารถแสวงหาคําตอบของงานท่ีทําไดแมจะใชเวลา
มากก็ตาม  บัณฑิตคิดในสิ่งท่ีถูกตองและมีหลักการ 

  จุดดอย  บางคนมาทํางานชา  คิดสรางสรรคไมเปน ไมคิดนอกกรอบ และบางสาขา
ความรูในงานท่ีทํายังนอย คอยฝกจึงจะดีข้ึน 

  ขอเสนอแนะ   
   ควรจัดกิจกรรมแนะแนวใหนักศึกษามองเห็นความตองการจริง ๆ ของตนเองวา
ตองการจะทํางานดานใด จะไดเปลี่ยนแปลงไดทัน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูใหมากข้ึน ท้ังทางดาน
โรงแรม และการทองเท่ียว  สําหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  นักศึกษาควรฝกทํางานหลาย ๆ ดาน 
เพ่ือใหเกิดความชํานาญ   มหาวิทยาลัยควรฝกการทํางานใหเขมขนข้ึน ท้ังเรื่องเวลาและความตอเนื่องตั้งแต ป 
1, 2, 3, 4  เพราะจะไดรับรูสภาพจริงของการทํางานมากข้ึน   ควรเพ่ิมภาคปฏิบัติมาก ๆ  และเลือกสถานท่ี
ประกอบการท่ีจะสรางประสบการณใหแกนักศึกษาจริง ๆ  เปนแหลงเรียนรู   ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาคิด
เอง โดยใชเกณฑในการตัดสิน   มหาวิทยาลัยตองทํา  MOU กับบริษัทใหญ ๆ  เพ่ือชวยกันพัฒนาการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพ  ป 1 ใหเรียนพ้ืนฐานไปกอน แตป 2, 3, 4  ใหฝกปละประมาณ 3 – 4 เดือนจะไดบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ 
  ค.  ดานทักษะทางปญญา 

  จุดเดน   บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบัญช ีมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรครวมท้ังกลาคิดดวย  บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรกลาคิดและกลาตัดสินใจ และ
บัณฑิตทุกสาขาวิชาสามารถคนหาขอมูลและขอเท็จจริงได 
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  จุดดอย   บางคนคนควาขอมูลไดแตไมกวางขวาง และทําตามคําสั่งไดแตไมสามารถ
เสนอทางเลือกใหลูกคาได ขาดความกลาในการคิดและการตัดสินใจเชนเดียวกับ   บางคนคิดวิเคราะหและคิด
สรางสรรคยังไมดีเทาท่ีควร 

  ขอเสนอแนะ  ควรสรางกิจกรรมใหฝกคิดและตัดสินใจ ฝกใหนักศึกษาแกปญหา
ดวยตนเอง ฝกการคนควาขอมูล   ปลูกฝงความม่ันใจ ความใสใจ ความตั้งใจจริง และทักษะการคิด
วิจารณญาณ  ฝกวิธีคิดสรางสรรค  และวิธีคิดวิเคราะห หลักสูตรควรสอดแทรกการเขาสังคม การอยูรวมกัน
กับผูอ่ืน  ควรฝกงานใหเขมขนตอเนื่อง และควรเลือกหนวยฝกงานท่ีฝกทักษะใหแกนักศึกษาจริง ๆ 
   

 
 ง.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   จุดเดน   บัณฑิตทุกสาขาวิชา มีมนุษยสัมพันธดี เขากับคนงาย   “ไปไหนไดหมด ไม
อดขาว”  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีความรับผิดชอบ เปนผูตามท่ีดี การพัฒนาตนเองบางสาขาวิชาดีพอควร 
แตบางสาขาวิชาก็ชา 

  จุดดอย    บางคนยังไมมีภาวะผูนํา  ข้ีเกรงใจ ทําใหไมสงา ขาดความม่ันคงใน
อารมณ  ขาดทักษะการพัฒนาตนเอง 

  ขอเสนอแนะ  ควรพัฒนาภาวะผูนํา  แมวาการฝกภาวะผูนําจะตองใชเวลาก็ตาม 
จะไดกลาตัดสินใจมากข้ึน โดยใหคิดโครงการท่ีนักศึกษาตองทําเอง   ควรใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยใหมี
ความรับผิดชอบเรื่องการเรียนของตนเองกอนและควรปลูกฝงใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ไมใชไดงาน
แลวจะหยุดเรื่องพัฒนาตนเอง   

จ. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษา และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  จุดเดน  บัณฑิตสาขาวิชาบัญช ีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขด ี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  นิเทศศาสตร และบริหารธุรกิจ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 

  จุดดอย  บางคนยังไมมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  สวนมากออนภาษาอังกฤษ  
และบางคนออนภาษาไทยดวย   บางคนยังขาดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ขอเสนอแนะ 
   มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหทุกสาขาวิชามีทักษะดานภาษาใหมากข้ึนโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  จนสามารถสื่อสารได  “คนรูภาษาจะเร็วกวาและมีโอกาสดีกวา”  ควรฝกปฏิบัติ
ในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนอกหองเรียนใหมาก เชน การสัมภาษณ นักทองเท่ียวฝรั่งท่ีมาเท่ียว  
ตามสถานท่ีตาง ๆ   ดานภาษาไทย ถาเปนทักษะสําคัญท่ีตองใชในชีวิตประจําวันบัณฑิตทุกสาขาวิชาควรมี
ทักษะดานภาษาไทย ท่ีสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน การใช
คอมพิวเตอรตอยอดยังไมดีพอ ควรเพ่ิมโปรแกรมสําคัญใหแกนักศึกษา เชน โปรแกรม  Excel  ซึ่งใชใน
หนวยงานตาง ๆ มาก 
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  ฉ. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดานคือ 
   - ควรฝกความรับผิดชอบในหนาท่ี  พัฒนาความฉลาดทางอารมณ  พัฒนาเรื่องการ
สื่อสารทางภาษา เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
 
  5. ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
        จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขา 
สาขาเกษตรศาสตร  เทคโนโลยีการอาหาร และสัตวศาสตรเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต    
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวน 3  คน  สรุปไดดังนี้ 

   ก. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
          จุดเดน  บัณฑิตมีความสุภาพออนนอม  โอบออมอารี  ใชงาย  มีความซื่อสัตย  
มีมนุษยสัมพันธดี  เขากับคนงาย สูงาน  รับงานโดยไมบน  มีความรับผิดชอบสูง 
          จุดดอย บัณฑิตบางคน เชนสาขาวิชาสัตวศาสตรมีนิสัยเหมือนทอม ตองปรับตัวกับเพ่ือน
รวมงาน บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร  เปนคนข้ีเกรงใจ  ไมกลาแสดงความคิดเห็นเชิงลบ  บัณฑิตท่ัวไปยัง
ขาดคุณธรรม ดานจิตอาสา  และความตรงตอเวลา 
       ขอเสนอแนะ  ควรพัฒนาเรื่องจิตอาสาและความอดทน  และอบรมใหนักศึกษาปรับ
แนวคิดใหมใหคิดถึงเรื่องการอยูรวมกับคนอ่ืนใหมากกวาเรื่องผลประโยชน และควรเลือกคนท่ีมีจิตใจโอบออม
อารีมาเขาเรียนสาขาวิชาสัตวศาสตร 
                       ข. ดานความรู ความสามารถในการทํางาน 
                  จุดเดน  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีความรูความเขาใจในงานท่ีทํา 
สามารถทําการวิจัยได  สวนบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร ซึ่งทําหนาท่ีเปนนักวิชาการเกษตร  สามารถสอน
และการจัดกิจกรรมไดด ี  เขากับนักศึกษาได  สามารถทํางานท่ีไมตองมีรายละเอียดไดโดยสามารถจัด
กระบวนการและทํางานไดสําเร็จ   
       จุดดอย บัณฑิตสาขาสัตวศาสตรบางคนมีความรูพ้ืนฐานนอย  ไมสามารถนําความรูมา
ประยุกตใชได 
                 ขอเสนอแนะ  นักศึกษาควรฝกทําวิจัยและฝกภาคปฏิบัติใหมากข้ึน   มหาวิทยาลัยควร
ปรับหลักสูตร โดยใหความสําคัญกับสหกิจศึกษา  เพราะนักศึกษามีโอกาสทํางานตอไดเลย    

        ค. ดานทักษะทางปญญา 
              จุดเดนบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรมีทักษะทางปญญาสูงรูจักคนหาและจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ และพรอมท่ีจะแสดงความรูและขอมูลตาง ๆ ได  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
สามารถคนหาขอมูลตาง ๆ  ทางอินเทอรเน็ตและแกปญหาได 
             จุดดอย  บัณฑิตบางสาขาวิชายังมีทักษะทางปญญานอย  ไมสามารถตอยอดความรู
และหาความรูเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ตได ไมคอยมีนิสัยใฝรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิด
สรางสรรคยังมีนอย 



160 
 

           ขอเสนอแนะ  ควรจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค  และคิดวิเคราะห 
       ง.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

         จุดเดน  บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร  และบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมี
ภาวะผูนํา และมีความรับผิดชอบและบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
              จุดดอย บัณฑิตบางสาขาวิชามีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง  บางครั้งการทํางานยึด
จรรยาบรรณมากเกินไปทําใหขาดความยืดหยุน  

            ขอเสนอแนะ   ควรจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษามีภาวะผูนํา  โดยใหคิดงานเอง 
               จ.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษา และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           จุดเดน  บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร  มีศิลปะในการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยี
ทางสถิติหรือคณิตศาสตรในการทํางานไดด ี บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารใชเทคโนโลยใีนการทํางาน
ไดดี 
            จุดดอย  บัณฑิตหลายคนยังออนภาษาอังกฤษ  มีจุดดอยในดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
และใชเทคโนโลยีไปในทางท่ีไมเปนประโยชนเทาท่ีควร   
                 ขอเสนอแนะ  ควรใหความสําคัญเรื่องภาษาใหมากท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                   
ควรฝกใหนักศึกษามีนิสัยใฝรู  และใชอินเทอรเน็ตในการหาขอมูลในเรื่องท่ีเปนสาระ และเรื่องราวท่ีนาสนใจ 

        ฉ. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ดาน 
       1. ควรเพ่ิมการศึกษาภาษาตางประเทศ  เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

        2.  ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะดานจิตอาสา  ความมีน้ําใจคิดถึงประโยชน
สวนรวมกอนประโยชนสวนตัว  ความกตัญ ู และมารยาททางสังคมอ่ืน ๆ 
 
 6. ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาไฟฟา
อุตสาหกรรมและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  เก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต    จากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนจํานวน 2  คน  สรุปไดดังนี้  
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ก. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
        จุดเดน  คือ  สุภาพ  เสียสละ  ชวยเหลืองาน  มีน้ําใจ  ตรงตอเวลา  ซื่อสัตย  
ทํางานสมํ่าเสมอ  ถือวาเปนเกรด A  ของพนักงาน 

จุดดอย  บางคนมาทํางานสายเปนบางครั้งแตขออนุญาต 
ขอเสนอแนะ  ควรฝกใหมีการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ข. ดานความรูความสามารถในงานท่ีทํา 
         จุดเดน   มีความรูความเขาใจเรื่องระบบไฟฟา สามารถวิเคราะหบอกจุดท่ีเปน
ปญหาได   ทํางานดานคอมพิวเตอรไดด ี  มีความรูทาง E-Learning  ทํา  Webside  ได  เรียนรูงานไดงาย  
แกไขคอมพิวเตอรได 
         จุดดอย  บางคนยังไมรูจักการสะสมขอมูลเพ่ือออกแบบโปรแกรมมานําเสนอ 
         ขอเสนอแนะ บัณฑิตสาขาไฟฟาควรเพ่ิมเติมความรูดานออกแบบขายสาร
ทองแดง  สาขาคอมพิวเตอร ควรเพ่ิมเติมโปรแกรม  Microsoft Access  และควรเนนภาคปฏิบัติ 

ค. ดานทักษะทางปญญา 
         จุดเดน  สามารถวิเคราะหงานและสามารถแกปญหาใหลูกคาได  และมีทักษะ
ดานคนหาขอมูล 
         จุดดอย  บางคนยังไมคอยคิดสรางสรรคงานและการวิเคราะหขอมูลยังทําไดชา 

ง. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
               จุดเดน บัณฑิตรับผิดชอบสูง  มีมนุษยสัมพันธดี เต็มใจและทุมเทในการทํางาน  
มีความรักความสามัคคีกัน  ถาไดรับมอบหมายจะนําผูอ่ืนไดดี 

      จุดดอย  บางคนพูดนอย  ตัดสินใจชา และภาวะผูนํายังนอย 
            ขอเสนอแนะ  ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีฝกความเปนผูนําและการตัดสินใจ เพ่ิมความ
มีระเบียบและความสะอาด 
        จ. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  การใชภาษาและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        จุดเดน  รับผิดชอบงานในหนาท่ี  ใชเทคโนโลยีใหมๆ ไดด ี และสามารถเสนอ
รูปแบบการทํางานได 

     จุดดอย  บางคนดานการสื่อสารยังจับประเด็นไมคอยได และพูดนอยเกินไป 
        ขอเสนอแนะ   ควรเพ่ิมเติมความรูดานสถิติ  Data  base  ของโปรแกรม  
และควรฝกทดลองงานดานการเรียกขอมูลมาใช(สาขาคอมพิวเตอร)  
         ฉ. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
        - ควรสรางระบบความพอเพียง  รูจักประหยัด เพ่ิมดานวินัย  มารยาทตางๆ  
(เชนใชโทรศัพทเม่ือจําเปน)  ระมัดระวังไมสงขอมูล  Online  ตลอดเวลา  ทําใหสังคมวุนวาย 

-  ควรฝกใหมีความรักสามัคคีในหมูคณะ  และใชสตมิากกวาอารมณ 
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       - ควรเขมแข็งในภาคปฏิบัติใหสังคมเห็นวาดีจริง  เกงจริง  เพ่ือใหสถาบันเดน
และเปนท่ียอมรับ 
             4.1.4.2  ผลการสัมภาษณผูบริหาร 
         คณบดีสวนมาก เห็นวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ถือวาใชได การพัฒนา
คุณภาพอยูท่ีเราจะสอนอยางไรเปนสําคัญ  ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะตองเริ่มตั้งแตนักศึกษาอยูในชั้นปท่ี 1 
และ “บมเพาะ” โดยตอเนื่อง “กิจกรรมตางๆ ตองสรางสรรค คุณธรรมจริยธรรม” “ระบบอาจารยท่ีปรึกษา
ตองมีคุณภาพ”  กระบวนการสอนถามีระบบจะชวยพัฒนาผูเรียนได  “เด็กเราไมไดข้ีเหร  แตอยูท่ี
กระบวนการเรียนการสอน”  อยางไรก็ตามระบบการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ัง 5 ดาน ยังควรตองพัฒนา ซึ่ง
ตองแกไขตั้งแตระดับนโยบาย 
      ดานคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตยังไมคอยไมมีน้ําใจ ดานความซื่อสัตย ยังพบวามีของหายใน
หองสมุดบาง  ดานความรู  ยังเขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ  ถาใหทําขอสอบอัตนัย  จะเขียนความเรียงไมเปน 
ทักษะทางปญญา การสืบคนขอมูลยังไมดีวัดจากการใหทําขอสอบแบบ  Open Book  นักศึกษาควรจะทําได
มากแตทําไดนอยเพียง 2-3 หนาเทานั้น  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขยังไมดี 
   4.1.4.3  ผลการสนทนากลุมของอาจารย 
   จากการสนทนากลุมอาจารยท้ัง 6 คณะ เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5  ดาน  โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของนักศึกษาในภาพรวม สรุปไดดังนี้ 
   1.ดานคุณธรรม จริยธรรมอยูในเกณฑดี นักศึกษาสวนใหญตั้งใจเรียน แตคอนขาง
เฉื่อย ไมกระตือรือรน ใชระบบอุปถัมภ  ไมไดฝกใหนักศึกษาคิดดวยตนเอง  สวนหนึ่งยังไมรูจักกาลเทศะ  
พูดจาไมไพเราะ “แบบมะนาวไมมีน้ํา ” ควรใหความสําคัญเรื่องการแตงกาย เพราะเปนคุณธรรมพ้ืนฐาน 
ผูบริหารควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน และอาจารยทุกคนตองรณรงครวมกัน ในเรื่องนี้ควรใหอาจารยกวดขัน  
ควบคุม  จริยธรรม คุณธรรมดังกลาว   
    2. ดานความรูยังออน “ควรอัดใหแนนในปแรกๆ”   
    3. ดานทักษะทางปญญานักศึกษาจะมีความคิดวิเคราะห สรางสรรคได ควรใช
กระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหและคิดเชิงระบบ 
   4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  นักศึกษายังขาดทักษะทางสังคม ไมรูจัก
มารยาทสังคม  ยังตองฝกเรื่อง  ความมีสัมมาคารวะ  รูจักใหเกียรติอาจารย  และความมีน้ําใจ   
    5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อความ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ทักษะท้ัง 3 อยางยังไมดีพอ กลาวคือการใชเทคโนโลยีเกง  ทักษะทางภาษายังออน เขียนภาษาไทยไมถูก   
เขียนหนังสือไมสวย  นักศึกษายังขาดทักษะภาษาอังกฤษ  แมแตนักศึกษาเอกอังกฤษบางคนก็ยังไมกลาพูดกับ
ชาวตางชาต ิควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ  การวิเคราะหเชิงตัวเลขยังออน ขาดทักษะทางการคิดควรเปดโอกาส
ใหนักศึกษาแสดงความคิด และควรเพ่ิมวิชาการคิดเชิงระบบ บางคนเทียบบัญญัติไตรยางศไมเปน   แกสมการ
ไมเปน  บรรยากาศในมหาวิทยาลัยควรใหเหมือนมหาวิทยาลัยมีชีวิต  คือ ควรมีกิจกรรมและสถานท่ีท่ีสามารถ
จูงใจใหนักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอันเปนโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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   4.1.4.2  ผลการสนทนากลุมของนักศึกษา 
    ดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะครุศาสตร มีความภูมิใจใน
ภาพลักษณของการแตงกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  แตนักศึกษาสวนหนึ่งยังแตงกายไมถูกระเบียบ  
ขาดความภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยขาดการปลูกฝงใหนักศึกษารักสถาบัน  ควรใชเพลงมารชของ
มหาวิทยาลัยปลูกฝง รุนพ่ีควรมีภาวะผูนําและใหรุนนองหัดรองเพลงมารช โดยนําเอาเนื้อหาในเพลงมาอธิบาย 
ชี้ใหเห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีอยูในเนื้อเพลงซึ่งจะทําใหรุนนองมองเห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัย 
และรักมหาวิทยาลัยมากข้ึน  
  ควรปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาดานความซื่อสัตย ความออนนอมถอมตน    
นักศึกษาบางคนยังอายท่ีจะทําความดี  ไมตรงตอเวลา  และยังไมมีความรับผิดชอบ บางคนนําเวลาไปทําเรื่อง
สวนตัว  ถาไมมีแรงกระตุนโดยการเช็คชื่อก็ไมมารวมกิจกรรม   อยากใหอาจารยเอาจริงในการแกไขพฤติกรรม 
และทําตัวเปนตัวอยางท่ีดี 
    นักศึกษาบางคนเปนคนมีจิตอาสา  มีศักยภาพเฉพาะทาง เชน  ไฟฟาเครื่องกลใหความ
รวมมือกับหมูคณะ  เขากับสังคมงาย  เปดใจรับความรู  และคําแนะนําตาง ๆ  มีสัมมาคาราวะ  รูจักกาลเทศะ  
มีความคิดสรางสรรคมากแตอุปกรณสงเสริมไมมี  แตยังจะถูกมองวา “หาว”   
  ดานความรู    นักศึกษาปฏิบัติเกงดานการใชแรง  แตทฤษฎีไมแนน ในระยะยาวจะสูบัณฑิต
ท่ีจบจากสถาบันอ่ืนไมได  ความรูจะคอนขางดอยกวาท่ีอ่ืน เพราะไมไดตามมาตรฐาน 
  ดานทักษะทางปญญา  อยูท่ีการสอนของอาจารย อาจารยสอนใหทําตามไมไดสอนใหคิด
สรางสรรค  ไมไดสอนใหเผชิญปญหา ทําใหทักษะทางปญญาไมเกิด ไมไดสอนใหประยุกต เอาทฤษฎีไปใช
ประโยชนจริง 

  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล อยากใหบมเพาะ ระบบอาวุโส รุนพ่ีรุนนอง เพ่ือ
จบออกไปเปนเครือขายชวยเหลือกันได   ควรปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ ไมเอาเปรียบ รักพวกพอง 
รูจักชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน พูดจาไพเราะ ลดความเห็นแกตัว  เชื่อฟงอาจารย เคารพรุนพ่ี รูจักทํางาน
เปนหมูคณะ  กิจกรรมวันสัปดาหวิทยาศาสตร  เปนกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาไดมาก  มีกิจกรรมท่ีเห็นความ
พรอมเพรียงของนักศึกษารุนพ่ีและรุนนอง   
  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี  นักศึกษารูสึกวาดาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังออน  การสอบ 3 ภาษายังไมประสบผลสําเร็จ  ไมมีมาตรการกระตุนให
นักศึกษาพัฒนาตัวเองได  ในการสอบยังมีการลอกกัน  ควรมีความเขมงวดในการคุมสอบ  ทักษะเชิงตัวเลข  
นักศึกษาบางคนไมรูระบบ  IT  การใชเทคโนโลยีพ้ืนฐานยังไมเปน   สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
นักศึกษามีความสามารถนอย  ความรูความสามารถยังไมพรอม  เพราะขาดอุปกรณท่ีจะฝกภาคปฏิบัติ 
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4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 

       4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตรของ
ผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปรากฏผลดังตาราง  58 – 69 
 
ตาราง  58  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
               บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี1 การผลิตบัณฑิต 
               ใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของ 
               บุคลากรสายวิชาการ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คาสถิต ิ

อธิการ 
บด ี

คณบด ี

ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1.  พัฒนาหลักสตูรใหไดมาตรฐาน  
    สอดคลองกับทองถ่ินและความ   
    ตองการของสังคม 

µ 3.23 3.06 3.28 3.36 3.41 3.67 3.52 
σ  .96 .89 .87 1.01 .98 .87 .98 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

 2.  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม 
     จริยธรรมสามารถปรับตัวไดทัน 
     ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

µ 3.15 3.13 3.28 3.36 3.36 3.46 3.57 
σ  .96 1.03 .95 1.03 .96 .88 1.00 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 3.  พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการใช 
    ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ 
    คอมพิวเตอร 

µ 3.02 2.77 3.06 3.46 2.97 3.08 3.21 
σ  1.05 1.18 1.03 1.03 1.15 .97 1.07 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 4. เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
     ของศาสตรและสาขาวิชาท่ีคณะ 
     จัดการเรียนรูใหมีคณุภาพและ 
     มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

µ 3.15 2.95 3.16 3.42 3.14 3.71 3.30 

σ  1.02 1.15 .95 .99 1.02 .86 .99 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

 5.  นําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือพัฒนา 
     ระบบการเรียน การสอนใหม ี
     ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

µ 3.19 2.90 3.19 3.10 3.30 3.42 3.17 
σ  1.00 1.21 .96 .97 .85 .93 1.04 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

6. เพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถ  
    ของอาจารยและบุคลากรใหมคีุณภาพ 

     ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

µ 3.13 2.76 3.31 3.22 3.19 3.29 3.37 
σ  1.05 1.01 .94 1.01 1.02 .86 .93 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตาราง  58 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

คาสถิต ิ
อธิการ 
บด ี

คณบด ี

ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

                
                    รวม 

µ 3.20 3.07 3.22 3.31 3.27 3.44 3.46 
σ  .80 .85 .86 .86 .85 .69 .76 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
 จากตาราง  58  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ
เปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน  เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวาในเรื่อง “การพัฒนา
หลักสูตรใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับทองถ่ินและความตองการของสังคม” คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผาน
เกณฑการประเมิน   และ “การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเดียวท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ
ผานเกณฑการประเมิน  สวนเรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของศาสตรและสาขาวิชาท่ี
คณะจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม” มีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหารคณะเดียวท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน 
 
ตาราง  59  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
               บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิต             
               บัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  ตามความคิดเห็น 
               ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คาสถิต ิ

อธิการ 
บด ี

คณบด ี
ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1.  พัฒนาหลักสตูรใหไดมาตรฐาน  
    สอดคลองกับทองถ่ินและความ   
    ตองการของสังคม 

X  3.63 3.92 3.67 3.86 4.00 3.60 3.80 
S.D. .76 .88 .77 .90 .50 1.14 .45 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง  59 (ตอ) 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คาสถิต ิ

อธิการ 
บด ี

คณบด ี

ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 2.  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม 
     จริยธรรมสามารถปรับตัวไดทัน 
     ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

X  3.50 3.96 3.44 4.00 3.78 3.40 4.00 
S.D. .82 .83 .78 .82 .44 .55 .00 
ระดับ มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก 

3.  พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการใช 
    ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ 
    คอมพิวเตอร 

X  3.37 3.71 3.39 4.00 3.67 2.60 3.60 
S.D. .99 1.08 1.14 1.09 .50 .89 .55 
ระดับ ปาน

กลาง 
มาก ปาน

กลาง 
มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก 

 4.  เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
     ของศาสตรและสาขาวิชาท่ีคณะ 
     จัดการเรียนรูใหมีคณุภาพและ 
     มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

X  3.67 3.96 3.71 4.00 3.78 3.40 3.80 

S.D. .77 .71 .92 1.00 .67 .89 .45 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก 

 5.  นําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือพัฒนา 
     ระบบการเรียน การสอนใหม ี
     ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

X  3.54 3.79 3.71 4.00 3.89 3.60 3.80 
S.D. .94 1.02 .69 .82 .60 1.34 .45 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 6. เพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถ 
    ของอาจารยและบุคลากรใหมคีุณภาพ 
     ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

X  3.88 3.92 3.72 4.14 3.78 3.60 3.80 

S.D. .89 .92 .90 1.07 .67 1.34 .45 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

                
                    รวม 

X  3.63 3.96 3.63 4.06 3.81 3.37 3.80 
S.D. .88 .66 .73 .93 .50 .95 .30 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก 

 
 จากตาราง 59  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ
เปนเลิศ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอของผูบริหารเกือบทุก
ตําแหนงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
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อาหารท่ีมีคาเฉลี่ยในภาพรวมและเปนรายขอบางขออยูในระดับปานกลาง   และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยรายขอบางขออยูในระดับปานกลาง และไมผานเกณฑการประเมิน    
 
ตาราง 60  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน         

    บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนา 
    การวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิบูรณาการสูการเรียน       
    การสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย  
    วิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
คาสถิต ิ อธิการ 

บด ี
คณบด ี ผอ. 

วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 
 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
    ขีดความสามารถของนักวิจัย  
    และสรางนักวิจัยรุนใหม 

µ 3.18 2.76 3.33 3.56 3.30 3.50 3.31 3.14 
σ  1.07 1.04 .88 .86 .94 1.02 1.00 1.02 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

 2. เรงรัดการผลิตงานวิจัยท่ีมี 
   คุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   
   และสรางความเขมแข็งทาง 
   วิชาการของมหาวิทยาลัย 

µ 3.09 2.78 3.29 3.44 3.24 3.38 3.24 3.10 
σ  1.03 .96 .91 .84 1.09 .97 1.06 1.05 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 3. เรงรัดการสรางผลการวิจัย  
   ถายทอดความรูจากโครงการ 
    สืบสานงานอันเนื่องมาจาก 
    แนวพระราชดําริสูทองถ่ิน 

µ 3.09 2.71 3.18 3.20 3.14 3.70 3.38 3.07 
σ  1.04 1.06 .91 1.01 1.10 1.04 1.15 1.03 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

 4. พัฒนาเครือขายการทําวิจัย  
    กับหนวยงานภายนอกสถาบัน 
   เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ      

µ 3.08 2.65 3.14 3.20 3.11 3.63 3.32 3.12 

σ  1.00 1.02 .84 1.01 1.09 .92 1.02 .98 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
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ตาราง 60 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
คาสถิต ิ อธิการ 

บด ี
คณบด ี ผอ. 

วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 
 5. สนับสนุนการใหบริการวิชาการ    
   เพ่ือการเรียนรู  การ พัฒนาการ 
   เรียนการสอนการวิจัยและ    
   เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   หรือองคกรภายนอก 

µ 3.19 3.19 3.20 3.32 3.35 3.52 3.55 3.13 
σ  1.00 .92 .95 .89 .95 .99 1.02 1.05 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

 6.พัฒนาแหลงบริการวิชาการให 
    มีประสิทธิภาพ      
 

µ 3.00 2.78 3.08 3.23 3.11 3.43 3.52 3.03 

σ  1.03 1.06 .92 .93 1.11 1.03 .85 .96 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   งานวิจัยและการบริการ 
   วิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 

  µ 3.05 2.89 3.14 3.14 3.08 3.17 3.34 3.03 

 σ   .93 1.11 .88 1.01 1.13 .98 .86 1.04 

  ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

                
รวม 

µ 3.12 2.97 3.20 3.28 3.23 3.48 3.41 3.12 
σ  .87 .84 .83 .83 .93 .88 .72 .92 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
 จากตาราง 60  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําร ิ บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  และสวนใหญ
มีคาเฉลี่ยรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน   ยกเวนคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีคาเฉลี่ยรายขอบางขออยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการประเมิน  โดยคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีจํานวนขอท่ีผานเกณฑมากท่ีสุด คือ  5  ขอ 
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ตาราง 61  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
              บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนา 
              การวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ บูรณาการสูการเรียน 

    การสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย 
    สนับสนุน 

 
ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ อธิการ 

บด ี
คณบด ี ผอ. 

วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 
 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
   ขีดความสามารถของนักวิจัย  
   และสรางนักวิจัยรุนใหม 

X  3.57 4.04 3.37 4.33 4.00 3.60 4.00 3.52 
S.D. .89 .83 .83 .52 .50 1.14 .00 .86 
ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

 2. เรงรดัการผลติงานวิจัยท่ีม ี
   คุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   
   และสรางความเขมแข็งทาง 
   วิชาการของมหาวิทยาลัย 

X  3.52 4.00 3.47 4.17 4.00 3.60 3.80 3.59 
S.D. .90 1.02 .77 .75 .54 1.14 .45 .84 

ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

 3. เรงรัดการสรางผลการวิจัย  
   ถายทอดความรูจากโครงการ 
   สืบสานงานอันเนื่องมาจากแนว 
   พระราชดํารสิูทองถ่ิน 

X  3.59 3.79 3.47 4.00 3.89 3.40 3.80 3.57 
S.D. .84 1.06 .70 .63 .33 1.51 .45 .81 
ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

 4. พัฒนาเครือขายการทําวิจัยกับ 
   หนวยงานภายนอกสถาบัน 
   เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคณุภาพ  

X  3.61 3.91 3.47 4.17 3.78 3.80 3.80 3.56 

S.D. .87 .73 .84 .41 .44 1.30 .45 .80 

ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
 5. สนับสนุนการใหริการวิชาการ  
   เพ่ือการเรียนรู  การพัฒนา 
   การเรียนการสอนการวิจยัและ 
   เสริมสรางความเขมแข็งของ 
   ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

X  3.53 3.87 3.53 4.17 3.89 3.80 3.80 3.54 
S.D. .86 .76 .61 .75 .33 1.30 .45 .85 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 6. พัฒนาแหลงบริการวิชาการให 
    มีประสิทธิภาพ      
 

X  3.57 4.05 3.42 4.00 3.89 3.40 4.00 3.48 

S.D. .88 .95 .84 .71 .60 1.51 .00 .80 

ระดับ มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 
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ตาราง 61 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ อธิการ 
บด ี

คณบด ี ผอ. 
วิจัย ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   งานวิจัยและการบริการ 
   วิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 

  X  3.53 3.86 3.33 4.20 3.75 3.60 4.00 3.54 

  S.D. .87 .77 .84 .45 .46 1.14 .00 .82 

  ระดับ มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก มาก 

                
รวม 

X  3.57 3.92 3.43 4.32 3.86 3.60 3.89 3.54 
S.D. .76 .65 .66 .51 .45 1.27 .26 .71 
ระดับ มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
 จากตาราง 61  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําร ิ บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอผูบริหารเกือบทุกตําแหนงมีคาเฉลี่ยในภาพรวมและเปนรายขออยูใน
ระดับมากและผานเกณฑการประเมิน   ยกเวนคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯมีคาเฉลี่ยท้ังในภาพรวมและ
รายขอเกือบทุกขออยูในระดับปานกลางซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  62  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
               บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสู 
               การเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย 
               วิชาการ 
  

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ ผลการ
ประเมิน 

1. จัดตั้งองคกรหลักในการดําเนินงานของศูนย 
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

3.33 1.06 ปานกลาง ไมผาน 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน     

3.38 1.08 ปานกลาง ไมผาน 

 3.  สรางเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
     ภาคเหนือตอนลาง 

3.39 1.06 ปานกลาง ไมผาน 

                  รวม 3.36 1.00 ปานกลาง ไมผาน 
 

 จากตาราง  62   พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจ
หลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ   มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและเปนรายขอ
ทุกขอซึ่ง ไมผานเกณฑการประเมิน  
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ตาราง  63  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
               บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา    
               สูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย 
               สนับสนุน 
  

                     ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ ผลการ
ประเมิน 

1. จัดตั้งองคกรหลักในการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม  
ภาคเหนือตอนลาง 

3.80 .93 มาก ผาน 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.89 .85 มาก ผาน 

3. สรางเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
ตอนลาง 

3.81 .95 มาก ผาน 

รวม 3.84 .84 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 63   พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของอธิการบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.84 )  และ
คาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

ตาราง  64  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
               บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ 
               เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ คณบด ี
ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

 1. สงเสริมสนับสนุน และดําเนินการ   
    จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษทํานุบํารุง  
    ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

µ 3.22 3.33 3.66 3.46 3.70 3.59 
σ  1.17 .91 .89 1.15 .88 1.05 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

 2.สงเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรม  
   ที่มีการบูรณาการศิลปะและ  
   วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินกับ 
   กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมนักศึกษา 
   และการบริการทางวิชาการ 

µ 3.00 3.38 3.68 3.26 3.67 3.59 
σ  1.10 .90 .87 1.07 .87 1.09 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

 3.ปลูกฝงใหผูเรียนและบุคลากรม ี 
   ความรูตระหนักถึงคุณคาของ 
   ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

µ 3.00 3.26 3.57 3.17 3.50 3.52 
σ  1.12 .89 .89 1.16 .93 .87 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 
 
 

รวม 

µ 3.14 3.30 3.65 3.37 3.64 3.56 

σ  1.05 .84 .81 1.06 .85 .90 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

 
             จากตาราง 64 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหาร   และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ยในภาพรวมและเปนรายขอ
ทุกขออยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  
 สวนคณบดีคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และคณะวิทยาการจัดการมี
คาเฉลี่ยในภาพรวมและเปนรายขอทุกขออยูในระดับปานกลางซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  65  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
     บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการ 

               เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ประเด็นการประเมิน คาสถิต ิ คณบด ี
ครุฯ วิทยฯ มนุษยฯ จัดการ เกษตรฯ เทคโนฯ 

  1.สงเสริมสนับสนุน และดําเนินการ 
    จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษทํานุบํารุง 
    ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

X  3.79 3.53 4.17 3.89 3.40 4.00 
S.D. 1.02 .77 .75 .33 1.14 .00 
ระดับ มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

 2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
   ท่ีมีการบูรณาการศิลปะและ 
   วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินกับ 
   กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรม 
   นักศึกษา และการบริการทาง 
  วิชาการ 

X  3.79 3.56 3.86 3.89 3.60 4.00 
S.D. .93 .62 1.06 .78 1.34 .00 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  3.ปลูกฝงใหผูเรียนและบุคลากร 
    มีความรูตระหนักถึงคุณคาของ 
    ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

X  3.79 3.44 4.17 4.00 3.40 4.00 
S.D. 1.03 .71 1.16 .71 1.67 .00 
ระดับ มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

 
 

รวม 

X  3.79 3.52 4.07 3.93 3.47 4.00 

S.D. .92 .55 .60 .55 1.37 .00 

ระดับ มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

 
 จากตาราง  65  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของคณบดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนของคณบดีทุกคณะมีคาเฉลี่ยในภาพรวมและเปนรายขออยูในระดับ
มากและผานเกณฑการประเมิน    ยกเวนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารในภาพรวม
และเปนรายขอเกือบทุกขอท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน     
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ตาราง 66  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
              บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
     ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 
              ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหคณะและหนวยงาน 
    ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม สืบสานสงเสริม และ 
    เผยแพรศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

3.30 1.11  ปานกลาง ไมผาน 

 2.  พัฒนาศักยภาพการใหบริการทางวิชาการ  ดาน 
     ศิลปวัฒนธรรม 

3.24 1.65 ปานกลาง ไมผาน 

 3. จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 
     แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 

3.24 1.06  ปานกลาง ไมผาน 

 4. สงเสริมสนับสนุนองคกรและชุมชนในการจัดกิจกรรม 
    เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม 

3.23 1.02  ปานกลาง ไมผาน 

 5.  ศึกษา สํารวจ และวิจัยวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม  
     ขนบประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.05 1.05 ปานกลาง ไมผาน 

 6.  จัดระบบขอมูลองคความรูใหสามารถ 
     สืบคนได สะดวกและรวดเร็ว 

2.95 1.11 ปานกลาง ไมผาน 

                       รวม 3.16 .98 ปานกลาง ไมผาน 
 

 จากตาราง 66  พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนย
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง (µ =  3.16 )  และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑ
การประเมิน 
   ผลการประเมินรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย  ไดแก  “การจัดระบบขอมูลองคความรูใหสามารถ
สืบคนได สะดวกและรวดเร็ว”  และ “การศึกษา สํารวจ และวิจัยวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม  ขนบประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน”  
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ตาราง  67   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
                 บทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
       ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

                        ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหคณะและหนวยงาน  
    ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสืบสาน สงเสริม และเผยแพร  
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

3.74 .88 มาก ผาน 

2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการทางวิชาการดาน 
ศิลปวัฒนธรรม     

3.60 .81 มาก ผาน 

 3. จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 
    แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     

3.65 .89 มาก ผาน 

 4.  สงเสริมสนับสนุนองคกรและชุมชนในการจัดกิจกรรม 
    เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและศิลปกรรม 

3.65 .78 มาก ผาน 

 5. ศึกษา สํารวจ และวิจัยวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม  
    ขนบธรรมเนียมประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.60 .91 มาก ผาน 

 6. จัดระบบขอมูลองคความรูใหสามารถสืบคน 
    ไดสะดวกและรวดเร็ว 

3.46 .94 ปานกลาง ไมผาน 

รวม 3.61 .74 มาก ผาน 
 

 จากตาราง 67   พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการ บริหารงานตามภารกิจ
หลักของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน  ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  =  3.61 )    และคาเฉลี่ยเปนรายขอเกือบทุกขออยูในระดับ
มาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  ยกเวนเรื่อง  “การจัดระบบขอมูลองคความรูใหสามารถสืบคน 
ไดสะดวกและรวดเร็ว” ท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน      
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ตาราง 68  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน 
               บทบาทการบริหารงาน ตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
               เทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

              ประเด็นการประเมิน µ σ  ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ใหบริการสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการ 
     ของบุคลากร 

3.44 .92 ปานกลาง ไมผาน 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูใชบริการ  
    สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3.47 .89 ปานกลาง ไมผาน 

 3. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและเอ้ือตอการศึกษาคนควา    3.42 .96 ปานกลาง ไมผาน 
 4. บริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯใหเปนแหลงรวมสารสนเทศ 
    ท่ีสมบูรณและทันสมัย 

3.31 .98 ปานกลาง ไมผาน 

                      รวม 3.42 .84 ปานกลาง ไมผาน 
 

 จากตาราง 68   พบวาผลการประเมินพึงพอใจในบทบาทการ บริหารงาน  ตามภารกิจหลัก
ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (µ= 3.42)  และคาเฉลี่ยรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
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ตาราง  69   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจใน   
                บทบาทการ บริหารงานตามภารกิจหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ  
                เทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

                  ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ ผลการ
ประเมิน 

 1. ใหบริการสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการ 
    ของบุคลากร 

3.65 .80 มาก ผาน 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหผูใหบริการ 
    สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3.77 .82 มาก ผาน 

 3. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและเอ้ือตอการศึกษา 
    คนควา 

3.69 .88 มาก ผาน 

4.  บริหารจัดการสํานักวิทยาบริการฯใหเปนแหลงรวม 
     สารสนเทศท่ีสมบูรณและทันสมัย 

3.60 .83 มาก ผาน 

รวม 3.68 .74 มาก ผาน 
  
 จากตาราง 69   พบวาผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงาน ตามภารกิจ
หลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
สนับสนุนท้ังดานการแสดงบทบาท  และความพึงพอใจในบทบาทของผูอํานวยการ   ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.68 )    และคาเฉลี่ยเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ
การประเมิน 
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ตาราง 70  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรสาย 
             วิชาการในบทบาทการบริหารงาน ตามยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน 
             องคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
             โดยกําหนดให          
 ขอ 1  แทน การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู  
 ขอ 2  แทน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 
 ขอ 3  แทน การบริหารตามหลักนิติธรรม  ออกกฎระเบียบขอบังคับ 
 ขอ 4  แทน  การบริหารตามหลักคุณธรรม  ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม  
           ขอ 5  แทน  การบริหารตามหลักความโปรงใส มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
           ขอ 6   แทน  การบริหารตามหลักการมีสวนรวม  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
  ขอ 7   แทน  การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ                                  
           ขอ 8   แทน  การบริงานตามหลักความคุมคา ยึดหลักความประหยัดและคุมคา 
 

ผูบริหาร  
คาสถิติ 

ความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี  4  
รวม ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 ขอ8 

อธิการบดี µ 3.69 3.86 3.39 3.61 3.31 3.36 3.67 3.47 3.58 
σ  .98 .98 1.12 1.16 1.19 1.18 1.17 1.20 .98 
ระดับ มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

มาก 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร 

µ 2.97 3.00 3.18 3.55 3.19 3.29 3.41 3.53 3.24 
σ  1.18 1.12 1.27 1.13 1.33 1.27 1.26 1.16 1.06 
ระดับ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

µ 3.66 3.55 3.71 3.81 3.52 3.65 3.86 3.60 3.69 
σ  .82 .92 .92 .91 .96 .90 .96 .96 .78 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

µ 3.66 3.67 3.86 4.10 4.04 3.83 4.06 4.13 3.92 
σ  1.06 .95 .87 .88 .94 1.08 1.01 .98 .85 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 

µ 3.56 3.36 3.58 3.66 3.67 3.58 3.48 3.28 3.54 
σ  .98 1.17 1.09 1.21 1.19 1.09 1.09 1.07 .88 
ระดับ มาก ปาน

กลาง 
มาก มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

มาก 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

µ 3.91 4.05 3.71 4.05 3.88 3.79 3.76 3.80 3.98 
σ  .75 .84 .78 .71 .90 .98 .88 .96 .66 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง 70 (ตอ่) 

ผูบริหาร  
คาสถิต ิ

ความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี  4  
รวม ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 ขอ8 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

µ 3.66 3.73 3.55 3.69 3.62 3.64 4.04 3.82 3.87 
σ  1.17 .91 1.12 1.34 1.21 1.37 .98 1.09 .97 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

µ 3.27 3.07 3.29 3.53 3.34 3.22 3.37 3.35 3.35 
σ  1.04 1.08 .99 1.06 1.04 1.09 1.01 1.00 .92 
ระดับ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ผูอํานวยการสํานัก 
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี  

µ 3.67 3.44 3.52 3.80 3.62 3.57 3.64 3.63 3.64 
σ  .84 .96 .84 .88 .87 .87 .89 .87 .73 
ระดับ มาก ปาน

กลาง 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

µ 3.31 3.17 3.33 3.61 3.40 3.35 3.51 3.51 3.50 
σ  1.06 1.09 1.05 1.02 1.03 1.03 1.06 .99 .87 
ระดับ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 

 
  จากตาราง  70  พบวาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในยุทธศาสตรท่ี  4 การ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ = 3.58 ) และเกือบทุก
ตําแหนงมีคาเฉลี่ยรวมและรายขออยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการประเมิน  มีเพียง 2 ตําแหนง  คือ 
คณบดีคณะครุศาสตร  และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ีมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 
และไมผานเกณฑการประเมิน    
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ตาราง 71   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากร 
      สายสนับสนุนในบทบาทการบริหารงาน ตามยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนามหาวิทยาลัย 
      ใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลัก       
               ธรรมาภิบาล  
 

ผูบริหาร  
คาสถิต ิ

ความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี  4  
รวม ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 ขอ8 

อธิการบด ี X  4.36 4.36 4.55 4.26 4.08 4.12 4.29 4.23 4.31 
S.D. .64 .76 .86 .82 .82 .83 .81 .77 .77 
ระดับ มาก มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะครุศาสตร X  4.32 3.80 3.90 4.00 4.12 4.11 4.11 3.95 4.18 
S.D. .89 1.24 1.09 1.11 1.17 1.15 1.13 1.08 .83 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

X  3.93 3.73 3.93 3.93 3.80 3.73 3.71 3.87 3.79 
S.D. .70 .88 .70 .88 .78 .70 .91 .92 .70 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

X  3.83 4.00 4.00 4.67 4.33 4.33 4.17 4.17 4.19 
S.D. .98 .63 .89 .52 .82 1.21 1.60 .75 .78 
ระดับ มาก มาก มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

X  4.22 4.22 3.90 4.20 4.30 3.80 4.00 4.10 4.01 
S.D. .83 .67 1.29 1.32 1.06 .919 .82 .74 .84 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

X  4.50 4.25 4.50 4.75 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
S.D. 1.00 .96 1.00 .50 1.00 1.00 1.00 1.00 .92 
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด      

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

X  4.40 4.20 4.20 4.20 4.40 4.20 3.80 4.20 4.20 
S.D. .55 .45 .45 .45 .55 .45 1.10 .45 .46 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง 71  (ตอ) 
ผูบริหาร  

คาสถิต ิ
ความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี  4  

รวม ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 ขอ8 
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

X  3.79 3.71 3.73 3.92 3.74 3.75 3.88 3.89 3.82 
S.D. .74 .85 .80 .89 .79 .91 .91 .86 .68 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูอํานวยการสํานัก 
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี  

X  3.81 3.71 3.74 3.94 3.75 3.80 3.90 3.89 3.83 
S.D. .82 .83 .80 .87 .76 .90 .86 .89 .66 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

X  3.74 3.61 3.65 3.83 3.67 3.66 3.88 3.82 3.75 
S.D. .86 .93 .86 .95 .88 .95 .93 .95 .77 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  
 จากตาราง 71   พบวาความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนในบทบาทการบริหารงาน ตาม
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารทุกตําแหนงท้ังในภาพรวมและทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  และผลการประเมินของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร เพียงคณะเดียวท่ีพบวามีคาเฉลี่ยรายขอเกือบทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด 
   4.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในมิติคุณลักษณะของผูบริหาร  
ปรากฏดังในตาราง 72 – 73 
ตาราง 72   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรสาย 
               วิชาการ ในมิติคุณลักษณะของผูบริหาร  ดังนี้ 
    1  แทน   มีวิสัยทัศนในการบริหารงานตามบทบาทหนาท่ี 
    2   แทน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ฉลาด  มองการณไกลและคิดนอกกรอบ 
    3   แทน   มีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาคิด กลาตัดสินใจ 
    4   แทน   มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุงม่ัน อุทิศเวลา และเสียสละ 
    5   แทน   มีความรูและรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี   
    6   แทน   พัฒนายุทธวิธีการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
    7   แทน    ทํางานอยางมีจิตสํานึกดวยใจรักและมีความภูมิใจในงานท่ีทํา  
    8   แทน    มีความเห็นใจผูอ่ืน และ สามารถทํางานรวมกันผูอ่ืนได 
    9   แทน    มีทักษะในการสื่อสาร  สามารถจูงใจเสริมสรางความสามัคคีและ 
                                      ความเขาใจอันดีระหวางบุคลากร 

         10  แทน    สนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร 
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ผูบริหาร  
คาสถิต ิ

ความพึงพอใจในมิติคุณลักษณะ  
รวม 1 2  3  4  5  6 7 8 9 10 

อธิการบด ี µ 3.66 3.71 4.07 3.99 4.14 3.74 4.08 3.86 3.74 3.76 3.91 
σ  1.18 1.12 1.04 1.01 .94 1.09 .99 1.04 1.10 1.16 .88 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
ครุศาสตร 

µ 3.22 3.14 3.24 3.46 3.64 3.11 3.69 3.55 3.29 3.00 3.38 
σ  1.27 1.27 1.28 1.23 1.09 1.26 1.24 1.20 1.29 1.35 1.10 
ระดับ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร 
และ
เทคโนโลย ี

µ 3.69 3.71 3.75 3.98 3.94 3.61 4.00 3.91 3.81 3.95 3.84 
σ  1.05 1.00 1.02 .92 .80 .94 .88 .95 .89 .92 .77 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตร 

µ 3.90 3.73 3.88 4.06 4.04 3.55 4.13 4.43 4.28 4.34 4.01 
σ  1.06 1.22 1.10 1.06 1.06 1.15 1.01 .87 .95 .89 .87 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาการ
จัดการ 

µ 3.31 2.93 3.10 3.45 3.55 3.26 3.71 3.65 3.26 3.69 3.43 
σ  1.18 1.15 1.09 1.09 1.03 1.00 .97 1.08 1.12 1.00 .84 
ระดับ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

คณบดีคณะ
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

µ 3.84 4.12 4.04 4.12 4.00 3.76 3.96 3.84 3.68 4.12 4.00 
σ  .85 .88 .86 .78 .71 .93 .75 .99 .80 .73 .64 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

µ 3.58 3.44 3.36 4.21 3.89 3.57 4.19 4.07 3.75 3.71 3.98 
σ  1.06 1.19 1.28 1.20 1.15 1.20 1.11 1.09 1.17 1.30 .86 
ระดับ มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

มาก มาก 
 

มาก มาก มาก มาก มาก 
 

มาก 
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ผูบริหาร  
คาสถิต ิ

ความพึงพอใจในมิติคุณลักษณะ  
รวม 1 2  3  4  5  6 7 8 9 10 

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

µ 3.41 3.38 3.67 3.64 3.73 3.38 3.80 3.64 3.48 3.55 3.56 
σ  1.08 1.03 .99 1.04 .98 1.05 1.02 1.07 1.10 1.09 .91 
ระดับ ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก 

ผูอํานวยการ
สํานัก 
วิทยบริการฯ 

µ 3.63 3.60 3.75 3.82 3.86 3.64 3.85 3.74 3.69 3.74 3.79 
σ  1.00 .96 .90 .94 .85 .93 .87 1.01 .94 .96 .76 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

µ 3.42 3.51 3.70 3.81 3.88 3.58 3.94 3.62 3.57 3.58 3.72 
σ  1.12 1.06 .96 1.01 .96 1.03 1.01 1.09 1.06 1.10 .85 
ระดับ ปาน

กลาง 
มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
 
   จากตาราง 72   พบวาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในบทบาทของผูบริหาร 
มิติคุณลักษณะ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ = 3.76 ) และผูบริหารเกือบทุกตําแหนงมี
คาเฉลี่ยในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  มี  2  ตําแหนง  
คือ คณบดีคณะครุศาสตร  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่ีมีคาเฉลี่ยรวมและรายขอสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
 
 ตาราง 73  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากร 
               สายสนับสนุนในมิติคุณลักษณะของผูบริหาร   
 
ผูบริหาร  

คาสถิต ิ
ความพึงพอใจในมิติคุณลักษณะ  

รวม 1 2  3  4  5  6 7 8 9 10 
อธิการบด ี X  4.38 4.35 4.42 4.39 4.47 4.32 4.38 4.31 4.34 4.21 4.38 

S.D. .71 .69 .71 .75 .68 .66 .72 .78 .67 .90 .56 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

คณบดีคณะ
ครุศาสตร 

X  3.94 4.05 3.89 4.00 4.11 4.22 4.12 4.00 4.26 4.26 3.89 
S.D. 1.11 .78 1.08 1.11 .90 .73 1.11 1.00 .73 .70 1.13 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง  73 (ตอ) 

ผูบริหาร  
คาสถิต ิ

ความพึงพอใจในมิติคุณลักษณะ  
รวม 1 2  3  4  5  6 7 8 9 10 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร 
และ
เทคโนโลย ี

X  4.00 3.93 4.00 4.00 4.13 4.00 4.21 4.00 4.13 3.93 4.21 
S.D. .85 .96 1.07 1.00 .92 .93 .70 .85 .92 .54 .70 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

X  3.83 3.50 4.00 4.33 4.00 3.80 4.50 4.33 4.17 4.30 4.17 
S.D. 1.47 1.23 1.55 .52 1.55 1.64 .55 .52 1.17 .22 1.17 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
คณบดีคณะ
วิทยาการ
จัดการ 

X  4.10 4.20 4.20 4.20 4.20 4.10 4.50 4.22 4.11 3.90 4.33 
S.D. 1.29 1.23 .92 1.32 1.03 1.20 .71 .67 .60 .51 .71 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก

ท่ีสุด 
มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
คณบดีคณะ
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

X  4.50 4.75 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.52 
S.D. 1.00 .50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .89 .77 
ระดับ มาก

ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

X  4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 3.40 4.20 
S.D. .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .89 .45 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

X  4.07 3.93 4.03 4.01 4.11 3.97 4.08 3.90 3.91 3.87 3.99 
S.D. .77 .78 .83 .80 .80 .81 .75 .85 .86 .90 .65 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ผูอํานวยการ
สํานัก 
วิทยบริการฯ 

X  4.07 3.94 3.99 4.02 4.16 4.01 4.07 3.93 4.00 3.83 3.99 
S.D. .75 .74 .80 .75 .80 .71 .75 .80 .75 .86 .61 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก 

 
ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

X  3.91 3.89 3.96 3.94 4.07 3.89 4.01 3.82 3.85 3.74 3.91 
S.D. .86 .80 .85 .88 .91 .83 .84 .87 .89 .98 .72 
ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
มาก 
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 จากตาราง 73   พบวาความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน ในบทบาทของผูบริหาร 
มิตคุิณลักษณะ ทุกตําแหนงท้ังในภาพรวมและทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดซึ่งผานเกณฑการประเมิน  
  

           4.2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทของผูบริหารจากการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ 
                4.2.3.1 ผลการสนทนากลุมอาจารย   
                   อาจารยจากคณะตางๆท่ีเขารวมสนทนากลุม  ไดใหความคิดเห็นตอ
บทบาทตามยุทธศาสตรของผูบริหารในตําแหนงตางๆ  ดังนี้ 
                (1) อธิการบดี  เปนคนท่ีมีชื่อเสียงดีเปนท่ียอมรับ  ตัดสินใจเร็ว  เขาถึงงาย  มี
ความสามารถสูง  เปนกันเอง ใจดี ปกปองลูกนอง  มีผลงานทางดานกายภาพดี   แตการบริหารยังเปน
ลักษณะรวมศูนยกลาวคือทุกอยางอยูท่ีอธิการบดี โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ  ดังคํากลาววา “สวางคือ
พิบูล  พิบูลคือสวาง”  อธิการบดีควรใหความสําคัญกับงานวิชาการมากข้ึน  โดยเนนการจัดการเรียน
การสอนเปนอันดับแรกและควรเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย  
         ควรเห็นความสําคัญของบุคลากรและชวยเหลือเรื่องสวัสดิการหรือคาตอบแทน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําตามสัญญาท่ียังไมมีท่ีพัก มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนชวยเหลือ   ควร
ทําใหบุคลากรมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาสําหรับมหาวิทยาลัย  “อยากทําใหรูสึกวาอยูในมหาวิทยาลัย 
อุนใจและมีความสุข ”และ “อยากใหรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางบาง” 

          ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการบริหารงาน เชน  อาคารสถานท่ี  สิ่งอํานวย
ความสะดวกยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร   ดานการบริหารงานบุคคล ผูท่ีมีความผิดแลวควรไดรับ
การลงโทษ  และในการบริหารงานยังไมไดนํายุทธศาสตรมาเปนตัวตั้ง  ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
โครงการ และยุทธศาสตร จึงไมสัมพันธกัน   

      การบูรณาการวิชาการและวิจัยลงสูทองถ่ิน  ผูบริหารมีนโยบาย มียุทธศาสตร แตไมไดบอกวา
ทําอยางไรควรกําหนดใหเห็นชัดเจนและเปนเอกภาพ  ใหทุกคนในมหาวิทยาลัยมองภาพไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประชาสัมพันธถึงท่ีมาท่ีไปของเรื่องตางๆ  บทบาทของรองอธิการบด ี ไมชัดเจน และไม
คอยไดแสดงศักยภาพตามหนาท่ีเทาท่ีควร นอกจากนี้ทีมบริหารของอธิการบดีควรมาจากหลาย ๆ 
ศาสตรไมใชเฉพาะสายวิทยเทานั้น  นโยบาย  3  ภาษา  ยังไมไดผลเทาท่ีควร  ควรมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบดูแลใหมีประสิทธิภาพ  และขอสอบควรสรางใหเปนมาตรฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ  ควรจะ
ครอบคลุมท้ังการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน   

   (2)  คณบดีคณะครุศาสตร  เปนผูนําองคกรท่ีสามารถบริหารจัดการไดระดับหนึ่ง
แมวายังไดผลไมเต็มท่ี  ทําใหยังไมเห็นผลงานท่ีเปนรูปธรรมตามวิสัยทัศนท่ีแจงไว   เปนผูท่ีมีอัธยาศัยท่ีดี มี
ความเห็นใจลูกนอง ไตถามทุกขสุข  ประนีประนอม สุภาพ สุขุม มีเหตุมีผล   แตการตัดสินใจเชิงรุกยังมี
นอย  ควรมีความกลาคิดกลาทํา  เพ่ือความแปลกใหมหรือความกาวหนามากกวานี้  และควร
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ประชาสัมพันธงาน โครงการตางๆของคณะ ใหบุคลากรทราบเปนระยะๆ  เพ่ือความเขาใจและความ
รวมมือในการทํางาน  คณบดีและทีมงานบริหาร ไดนําผลการประเมินท่ีผานมา มาใชปรับปรุงแกไขจดุดอย
ของคณะ เชน การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหอาจารยทําวิจัยมากข้ึน  สวนการฝกประสบการณท่ีพบวามี
การประสานงานกันนอย  ไดมีการประชุมและเชิญผูบริหาร  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ศึกษานิเทศกมารวมพิจารณาดวย  
            (3)  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนคนใจกวาง  มีความยุติธรรม 
อารมณเย็น “เขาพบงาย ยินดีรับฟงความคิดเห็น”  เปนคนคอนขางประนีประนอม  ใหอิสระในการทํางาน 
ใหเกียรติ  แตมีจุดดอยคือ “ไมเด็ดขาดเทาท่ีควร” 
   (4)  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ควรมีความเขมแข็ง  เด็ดขาด  
กลาตัดสินใจ  การบริหารงานของคณบดีควรมีทิศทางท่ีชัดเจน  และควรมีระบบ  กลไก  และกรอบการ
ทํางาน  โดยตองกําหนดยุทธศาสตรใหชัดเจน   

  (5)  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มีความโปรงใสในเรื่องงบประมาณ  สามารถ 
จดจํารายละเอียดตางๆไดแมนยํา   ตรงตอเวลา ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี  “แตการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกยังนอย เปนฝายรับไมบริหารเชิงรุกทําใหเสียโอกาสในเรื่องธุรกิจและการ
จัดการทองถ่ินควรเชื่อมตอสังคมภายนอกอยางเปนรูปธรรม   ยังไมมีความเด็ดขาด ควรมีพลังในตัวเอง 
“ควรกลาตอรอง  มีความเชื่อม่ันในตัวเองและฟงเสียงสวนใหญ” 
   (6)   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนดี  ใหโอกาสคนในการ
ทํางาน  การมองคนควรพิจารณาท่ีการทํางานมากกวามองท่ีภาพลักษณภายนอก แตคนในองคการ อยากให
เปนท่ีพ่ึงและสามารถใหคําแนะนําในการทํางานได “การบริหารงานมักจะปลอยท่ีจุด  Start  แลวไปรอท่ีเสน
ชัย”  “อยากใหไปดูแลบาง  เม่ือมีปญหาจะไดชวยเหลือได”    
  (7)  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปนคนใจดี  ทํางานแบบพ่ีนอง และครอบครัว  
ควรมีวิสัยทัศนกวางไกล ขยายหลักสูตรใหกวางขวาง  เขาใจงานวิชาการอยางแทจริง มองอนาคตขององคกร  
มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีคุณธรรม มีพรหมวิหาร 4   มีความเปนผูนําท่ีสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จ  
ควรมีอํานาจตอรอง  ใชหลักธรรมมาภิบาล และวางตัวเปนกลาง  
          (8)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบริหารงานในการพิจารณาใหทุนวิจัย ควรเปน
กลาง มีการประชาสัมพันธท่ัวถึงและทันเวลา  “การใหผูเชี่ยวชาญ ภายนอกประเมินงานวิจัยของอาจารย
ใหมท่ีเสนอโครงการ และไมไดรับการอนุมัติ ทําใหอาจารยหมดกําลังใจ” “ควรใหบุคลากรภายใน หรือ
อาจารยท่ีตรงสาขาวิชาชวยตรวจและชี้แนะ”  ในการทํางานควรใหเกียรติผูรวมงานและผูเก่ียวของ และควร
มอบหมายงานใหชัดเจน  
    (9)   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   พยายามสรางบรรยากาศ
เพ่ือจูงใจใหบุคลากรเขาไปใชบริการของหองสมุด  มีการประชาสัมพันธดี  พยายามจัดบรรยากาศ จัด
กิจกรรมมากแตยังไมไดผลเทาท่ีควร   
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  (10)  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลงานท่ีเห็นเดนชัดดานการแสดง แตยังไม
หลากหลายและเดนชัดในงานดานอ่ืน  มีการประชาสัมพันธเกง  ขยัน  ควรมีระบบโครงสรางการแบงงานท่ี
ชัดเจน  ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมากข้ึน และควรมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบทุกดาน 

   4.2.2.2   ผลการตอบแบบสอบถามปลายเปดของอาจารย 
    ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของบุคลากรสายวิชาการ  ตอบทบาทการบริหารงาน
ดานการบริหารและคุณลักษณะของผูบริหาร สรุปไดดังนี้ 
  (1) อธิการบดี  มีวิสัยทัศนกวางไกล  สามารถนํามหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ียอมรับได มีการ
บริหารเชิงรุกเหมาะกับสังคม เขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร รวมถึงเตรียมรับมือกับนโยบายตาง ๆ  ท่ีตอง
เผชิญในอนาคต สามารถสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ  ดานการบริหาร
บุคลากรอธิการบดีสนับสนุนการทํางานและความกาวหนาของบุคลากรทุกระดับอยางท่ัวถึง บุคลากรบางสวน
ใหความเห็นวาควรสงเสริมความเทาเทียมกันของบุคลากรระหวางขาราชการ  พนักงาน  และเจาหนาท่ีให
มากกวานี้  ในดานบริหารงานตามพันธกิจหลักควรใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตใหมากข้ึน ควรทุมเท
งบประมาณดานสื่อ อุปกรณใหมากข้ึน รวมถึงการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม 
     อธิการบดีเปนนักคิด  นักพัฒนา กลาคิดกลาทํา  มีความรับผิดชอบ เชื่อม่ันในตนเอง  มองโลก
ในแงด ี เปดเผย  โปรงใส ใจกวาง  เสียสละ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถวิเคราะหปญหาและ
สามารถแกปญหาอยางมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ  เปนกันเอง  ติดดิน  เขากับชาวบานไดด ีมีความเห็นใจ และ
ใหความเสมอภาคตอผูรวมงาน บุคลากรบางสวนมีความเห็นวาอธิการบดีควรเปดใจกวาง ใหความสําคัญรับ
ฟงเหตุผลของทุกคน มีใจเปนกลางและพัฒนาบุคลากรอยางเทาเทียมกัน 

  (2) คณบดีคณะครุศาสตร  เปนคนท่ีเรียบงาย  สุภาพ   และใหความเสมอภาค     เสียสละ 
แตทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุก  ยังขาดความเปนผูนํา  ควรมีทีมงานท่ีมุงม่ันในการบริหารงานในคณะ  กลา
คิด  กลาตัดสินใจเพ่ือประโยชนของคณะ  ควรสรางความเปนเลิศและสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพครูใหมากข้ึน   
นอกจากนี้ควรพัฒนาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู  ปรับปรุงระบบการทํางานและสรางเครือขาย   มี
ความเปนกันเอง  ใหคําปรึกษาท่ีดี  ซื่อสัตย  มีมนุษยสัมพันธ  พูดคุยและจัดการปญหากับทุกฝายไดอยาง
ออมชอม  ควรมีความคิดสรางสรรค  พัฒนางานใหเกิดเปนรูปธรรม  เม่ือมีความคิดขัดแยงไมควรใชวิธ ี 
“ปลอยวาง” 
  (3)  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนคนรูรอบ รูลึกในสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
กําหนดทิศทางและนโยบายอยางถูกตอง  เปนท่ียอมรับ พัฒนาคณะท้ังดานวิชาการ อาคารสถานท่ี  อาจารย  
และนักศึกษา  สรางเครือขายท่ีมีประโยชนตอคณะ   มุงม่ันในการทํางาน  จริงใจ  รับฟงขอเสนอแนะของ
ผูรวมงาน  มีความยุติธรรม  มีภาวะผูนํา  มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   ยึดประโยชนขององคกรและ
สวนรวม 
            (4) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สามารถสรางความสามัคคีในองคกร  มีความ
ชัดเจนในหนาท่ี  ใสใจลูกนอง  มุงพัฒนาคณะใหมีความทันสมัย และเขมแข็ง  พยายามพัฒนาบุคลากรใหมี
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ความสามัคคี และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน  ดําเนินงาน  และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด   มีความโปรงใส  ซื่อตรงซื่อสัตย  เปนกลางยอมรับความเห็น
ขอผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีวิสัยทัศน อดทน  มุงม่ัน และเสียสละ 
 

   4.2.2.3  ผลการตอบแบบสอบถามปลายเปดของบุคลากรสายสนับสนุน 

    ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของบุคลากรสายสนับสนุน  ตอบทบาทการบริหารงานในดาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของผูบริหารสรุปไดดังนี้ 
   (1)อธิการบดี  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล  มุงม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยให
เจริญกาวหนา  มีความเชี่ยวชาญท้ังดานวิชาการ และการบริหาร  กลาตัดสินใจ  มองการณไกล มุงม่ัน
พัฒนาบุคลากรทุกฝายท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  มีความเปนกันเอง  เปนผูนําท่ีดี  ยิ้มแยม
แจมใส  ไมเจายศเจาอยาง เอาใจใสดูแลบุคลากร สามารถเขาถึง พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการทํางานได 
บุคลากรบางสวนมีความเห็นวาควรกระจายอํานาจ  และรับฟงความคิดเห็นบุคลากรระดับลางมากข้ึน    
   (2)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล  มีอัธยาศัยดี 
เปนกันเอง  มีการวางแผนบริหารจัดการด ีเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม  ดูแลเอาใจใสบุคลากรใน
สังกัดอยางท่ัวถึง  ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม สามารถเขาถึงงาย  ทํางานเกง คลองตัว มี
ความเปนผูนําทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย บุคลากรบางสวนมีความเห็นวา ควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาวิชาการ การสรางองคความรู เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ 

   (3)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวางตัวเปนกลาง สามารถปรึกษา
ปญหาได  ใสใจนักศึกษา   อยากใหความผูกพันรักและสามัคคีกันในองคกร 

 (4)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   บริหารงานโดยยึดหลักธธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส  มีวิสัยทัศนกวางไกล และมีความรับผิดชอบ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นรับผิดชอบ  สงเสริมความเจริญของคณะ บางสวนมีความเห็นวายังไม
สามารถจูงใจในการสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลากร  ควรมีความยุติธรรมและคํานึงถึงความ
ถูกตอง 

 (5) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สามารถบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนบุคคลท่ีนาเชื่อถือ เปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลง  ควรมีความยุติธรรม   

          (6)  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม  มีความสามารถในการพัฒนาคณะได   ยึด
หลักความสําคัญของบุคลากรทุกฝาย  เปนกันเอง  โปรงใส  มีขอมูลชัดเจน  เปนบุคลท่ีมีความ
รับผิดชอบ เห็นใจผูอ่ืน สามารถทํางานกับผูอ่ืนได  พยายามสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดี
ระหวางบุคคลากร 
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  (7)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บริหารองคกรอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ   มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุงม่ัน อุทิศเวลา เสียสละ  เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 
มีผลงานดานการประกันคุณภาพท่ีโดดเดน  พยายามสงเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
การทําวิจัย  บุคลากรบางสวนมีความเห็นวา ควรมีการพัฒนานักวิจัยหนาใหมเพ่ิมข้ึน  และริเริ่มนํา
ความรูจากผลการวิจัยมาผลิตนวัตกรรมสูชุมชน  แสวงหาทุนสนับสนุนการทําวิจัยใหไดมากกวาเดิม  
ควรแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดเจน  มีใจเปนธรรม เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีเมตตา และควรสราง
ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน 

 เปนผูมีบุคลิกดี มีวิสัยทัศน  กลาคิดและกลาตัดสินใจในการทํางาน  พยายาม
สนับสนุนการสรางงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการและพัฒนาทองถ่ิน   บุคลากรบางสวนมี
ความเห็นวาควรสงเสริมศักยภาพของพนักงานในองคกร ควรใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา 
กระจายอํานาจ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และใจเย็น 

 (8) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  เปนผูมีวิสัยทัศน   มีความรอบรู 
เก่ียวกับงานหองสมุด นําเสนอบริการใหมๆ อยูเสมอ  พัฒนาดานการใหบริการแหลงเรียนรูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและเขาถึงงาย  บริหารจัดการภายในสํานักโดยยึดหลักการมีสวนรวม 
เห็นความสําคัญของบุคลากรทุกฝาย  บุคลากรบางสวนมีความเห็นวาควรใสใจในเรื่องเทคโนโลยีท่ีจะ
เขามามีบทบาทมากข้ึน พัฒนาอินเทอรเน็ตใหใชงานไดจริง   มีความนาเชื่อถือ มีความเปนกันเอง มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจ เสียสละ  จริงจังกับงานบริการ  เอาใจใสเรื่องการพัฒนาใหกาวทันเทคโนโลย ี 
ยิ้มแยมแจมใส  บุคลากรบางสวนมีความเห็นวาควรรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางท่ัวถึง      
เห็นอกเห็นใจเพ่ือนรวมงาน  
          (9) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีความสามารถติดตอประสานงาน  
สืบทอด อนุรักษ และเผยแพรวัฒนธรรม สามารถดําเนินงานในดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน   มีความรูความสามารถ มีความคลองตัว และมีความรูความสามารถดานนาฏศิลปเปนอยางดี  
สามารถสนับสนุนใหเกิดการสรางองคความรูสืบสานวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา บุคลากรบางสวนมีความเห็น
วา ควรรวบรวมภูมิปญญาชาวบาน  สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูกับชุมชน และทองถ่ิน  
มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  บุคลากรบางสวนเห็นวา การบริหารจัดการควรใหความสําคัญกับงาน
ทุกดานเทากัน  เปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนใหมีสวนรวมในการพัฒนางาน 
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4.3 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
 
     ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณตามวัตถุประสงคของ 

งาน/โครงการท่ีหนวยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการในปงบประมาณ 2555 ผลปรากฏดังตาราง 74 – 101           
                                                                                                                                                                                                                                                          
ตาราง 74      ผลการประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 313 302 11 215 87 277 21 5 5 4 1 
2 115 109 6 66 43 92 16 1 2 1 3 
3 32 31 1 26 5 28 2 1 - 1 - 
4 112 105 7 66 39 83 20 2 5 1 1 
รวม 572 547 25 373 174 480 59 9 12 7 5 

รอยละ 100.00 95.63 4.37 68.19 31.81 83.92 10.32 1.57 2.10 1.22 0.87 
 
จากตาราง 74  พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมมีโครงการท้ังสิ้น 572 โครงการ  

ดําเนินการ 547 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.63 ไมดําเนินการ 25  โครงการ คิดเปนรอย 4.37  ผลการ
ประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 373 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.19 ไมผานเกณฑ 174 โครงการ  คิดเปนรอย
ละ31.81     

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 480 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.92  ไมผาน
เกณฑ 59  โครงการ  คิดเปนรอยละ 10.32  ใชเงินไมตรงตามโครงการ 9 โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.57   
กันเงินเหลื่อมป 12 โครงการ  คิดเปนรอยละ 2.10   คืนเงิน 7   โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.22 และไมเบิก
เงิน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.87  
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ตาราง 75     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555  คณะครุศาสตร 
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 35 35 - 26 9 34 1 - - - - 
2 6 6 - 6 - 6 - - - - - 
3 7 7 - 7 - 7 - - - - - 
4 7 7 - 7 - 6 1 - - - - 
รวม 55 55 - 46 9 53 2 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 83.64 16.36 96.36 3.64 - - - - 
 

จากตาราง 75  พบวา คณะครุศาสตรมีโครงการท้ังสิ้น 55 โครงการ  ดําเนินการ 55 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100.00    ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 46 โครงการ   คิดเปนรอยละ 83.64     ไมผาน
เกณฑ  9 โครงการ  คิดเปนรอยละ  16.36 

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 53โครงการ คิดเปนรอยละ 96.36  ไมผานเกณฑ 
2 โครงการ  คิดเปนรอยละ  3.64   

 

ตาราง 76      ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 21 20 1 9 11 14 3 4 - - - 
2 22 21 1 14 7 20 1 - 1 - - 
3 3 3 - 2 1 3 - - - - - 
4 7 7 - 5 2 6 1 - - - - 
รวม 53 51 2 30 21 43 5 4 1 - - 

รอยละ 100.00 96.23 3.77 58.82 41.18 81.13 9.43 7.55 1.89 - - 
จากตาราง 76  พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีีโครงการท้ังสิ้น 53 โครงการ  ดําเนินการ 51

โครงการ คิดเปนรอยละ 96.23 ไมดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอย 3.77 ผลการประเมินประสิทธิผลผาน
เกณฑ 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.82 ไมผานเกณฑ 21 โครงการ  คิดเปนรอยละ  41.18 

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.13  ไมผาน 
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เกณฑ  5 โครงการ  คิดเปนรอยละ  9.43  ใชเงินไมตรงตามโครงการ 4 โครงการ  คิดเปนรอยละ 7.55 และ
กันเงินเหลื่อมป  1โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.89   
 
  ตาราง  77      ผลการประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                     ประจําปงบประมาณ  2555    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 73 70 3 46 24 65 5 - 3 - - 
2 14 13 1 6 7 10 3 - 1 - - 
3 2 2 - 1 1 1 1 -  - - 
4 7 6 1 3 3 5 1 - 1 - - 
รวม 96 91 5 56 35 81 10 - 5 - - 

รอยละ 100.00 94.80 5.20 61.54 38.46 84.37 10.42 - 5.21 - - 
 
จากตาราง 77  พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงการท้ังสิ้น 96 โครงการ  ดําเนินการ 

91โครงการ คิดเปนรอยละ 94.80 ไมดําเนินการ 5 โครงการ คิดเปนรอย 5.20   ผลการประเมินประสิทธิผล    
ผานเกณฑ 56 โครงการ คิดเปนรอยละ 61.54 ไมผานเกณฑ  35โครงการ  คิดเปนรอยละ 38.46 

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 8โครงการ คิดเปนรอยละ  84.37 ไมผานเกณฑ 
10 โครงการ  คิดเปนรอยละ  10.42  และกันเงินเหลื่อมป 5 โครงการ  คิดเปนรอยละ 5.21     
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ตาราง  78    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555  คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 55 55 - 41 14 55 - - - - - 
2 11 11 - 6 5 10 1 - - - - 
3 2 2 - 2 - 2 - - - - - 
4 4 4 - 3 1 4 - - - - - 
รวม 72 72 - 52 20 71 1 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 72.22 27.78 98.61 1.39 - - - - 
 

จากตาราง 78 พบวา คณะวิทยาการจัดการมีโครงการท้ังสิ้น 72 โครงการ  ดําเนินการ 72โครงการ    
คิดเปนรอยละ100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 52 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.22 ไมผานเกณฑ 
20 โครงการ  คิดเปนรอยละ  27.78    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 71 โครงการ คิดเปนรอยละ 98.61 ไมผานเกณฑ 
1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  1.39   

 

ตาราง 79     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ยุทธ 
ศาสตร 
ที่ 

จํานวนโครงการ ประสิทธผิล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 19 19 - 17 2 19 - - - - - 
2 12 12 - 8 4 9 3 - - - - 
4 3 3 - 3 - 3 - - - - - 
รวม 34 34 - 28 6 31 3 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 82.35 17.65 91.18 8.82 - - - - 
 

จากตาราง 79 พบวา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการท้ังสิ้น 34 โครงการ  
ดําเนินการ 34  โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 28 โครงการ คิดเปน
รอยละ 82.35 ไมผานเกณฑ  6 โครงการ  คิดเปนรอยละ  17.65    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 31 โครงการ คิดเปนรอยละ  91.18  ไมผาน
เกณฑ 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ  8.82   
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ตาราง  80     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน ไมเบิก 

1 13 12 1 10 2 9 3 1 - - - 
2 2 1 1 1 - 1 - - - - 1 
3 1 1 - 1 - 1 - - - - - 
4 5 4 1 4 - 3 1 - 1 - - 
รวม 21 18 3 16 2 14 4 1 1 - 1 

รอยละ 100.00 85.71 14.29 88.89 11.11 66.67 19.05 4.76 4.76 - 4.76 
 

จากตาราง 80  พบวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีโครงการท้ังสิ้น 21  โครงการ  ดําเนินการ 18
โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 ไมดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอย 14.29 ผลการประเมินประสิทธิผลผาน
เกณฑ 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89  ไมผานเกณฑ  2 โครงการ  คิดเปนรอยละ  11.11   

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 14 โครงการ คิดเปนรอยละ  66.67  ไมผาน
เกณฑ  4 โครงการ  คิดเปนรอยละ  19.05   ใชเงินไมตรงตามโครงการ 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  4.76    
กันเงินเหลื่อมป  1โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.76   และไมเบิกเงิน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.76 
 

ตาราง  81      ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                   ประจําปงบประมาณ  2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 11 11 - 10 1 9 1 - - 1 - 
4 1 1 - 1 1 1 - - - - - 
รวม 12 12 - 11 1 10 1 - - 1 - 

รอยละ 100.00 100.00 - 91.67 8.33 83.34 8.33 - - 8.33 - 
 
จากตาราง 81 พบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีโครงการท้ังสิ้น 12 โครงการ  

ดําเนินการ 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 11โครงการ คิดเปน
รอยละ 91.67 ไมผานเกณฑ 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 8.33    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 10โครงการ คิดเปนรอยละ 83.34  ไมผานเกณฑ 
1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  8.33  และคืนเงินรายได 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.33    
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ตาราง  82    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 8 8 - 8 8 - - - - - 
2 5 5 - 2 3 3 2 - - - - 
รวม 13 13 - 10 3 11 2 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 76.92 23.08 84.62 15.38 - - - - 
 
จากตาราง 82  พบวา ศูนยการศึกษาพิเศษ มีโครงการท้ังสิ้น 13 โครงการ  ดําเนินการ 13 โครงการ    

คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 10โครงการ คิดเปนรอยละ 76.92 ไมผานเกณฑ 
3โครงการ  คิดเปนรอยละ  23.08 

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 11โครงการ คิดเปนรอยละ 84.62  ไมผานเกณฑ  
2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  15.38  

 
ตาราง  83    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ                         
                 ประจําปงบประมาณ  2555        ศูนยวิทยาศาสตร 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  ไมผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน ไมเบิก 

1 0 - - - - - - - - - - 
2 3 3 - 2 1 3 - - - - - 
รวม 3 3 - 2 1 3 - - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 66.67 33.33 100.00 - - - - - 
จากตาราง 83  พบวา ศูนยวิทยาศาสตรมีโครงการท้ังสิ้น 3 โครงการ  ดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 ไมผานเกณฑ         
1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑท้ัง 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  
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ตาราง 84     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555   ศูนยภาษา 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 4 3 1 2 1 3 - - - - 1 
รวม 4 3 1 2 1 3 - - - - 1 

รอยละ 100.00 75..00 25.00 66.67 33.33 75.00 - - - - 25.00 
 
จากตาราง 84  พบวา ศูนยภาษามีโครงการท้ังสิ้น 4 โครงการ  ดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 

75.00 ไมดําเนินการ 1  โครงการ คิดเปนรอย 25.00   ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 2 โครงการ    
คิดเปนรอยละ 66.67 ไมผานเกณฑ  1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  ผานเกณฑ  3  โครงการ   คิดเปนรอยละ 75.00     และ  
ไมเบิกเงิน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ  25.00 

 
ตาราง  85     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 1 1 - 1 - 1 - - - - - 
2 4 4 - 4 - 4 - - - - - 
3 1 1 - 1 - 1 - - - - - 
4 2 2 - 2 - 2 - - - - - 
รวม 8 8 - 8 - 8 - - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - - - - - 
จากตาราง 85 พบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการท้ังสิ้น 8 โครงการ  

ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 8โครงการ คิดเปน รอย
ละ 100.00  

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑท้ัง 8 โครงการ คิดเปนรอยละ  100.00  
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ตาราง 86      ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555      สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

3 13 12 1 10 2 10 1 1  1 - 
4 1 1 - 1 - 1 - - - - - 
รวม 14 13 1 11 2 11 1 1 - 1 - 

รอยละ 100.00 92.86 7.14 84.62 15.38 78.58 7.14 7.14 - 7.14 - 
 

จากตาราง 86 พบวา สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการท้ังสิ้น 14 โครงการ  ดําเนินการ 13
โครงการ คิดเปนรอยละ 92.86 ไมดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอย 7.14   ผลการประเมินประสิทธิผล  
ผานเกณฑ 11โครงการ คิดเปนรอยละ84.62 ไมผานเกณฑ  2โครงการ  คิดเปนรอยละ  15.38  

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 11 โครงการ คิดเปนรอยละ  78.58  ไมผาน
เกณฑ  1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  7.14  ใชเงินไมตรงตามโครงการ 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 7.14  และ
คืนเงินรายได  1 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 
 

ตาราง  87     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ                             
                  ประจําปงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน ไมเบิก 

2 27 25 2 14 11 22 2 - - 1 2 
4 8 8 - 8 - 6 2 - - - - 
รวม 35 33 2 22 11 28 4 - - 1 2 

รอยละ 100.00 94.29 5.71 66.67 33.33 79.99 11.44 - - 2.86   5.71 
 

จากตาราง 87  พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการท้ังสิ้น 35 โครงการ  ดําเนินการ 33 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 94.29 ไมดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอย 5.71   ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ   
22 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 ไมผานเกณฑ 11โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 28 โครงการ คิดเปนรอยละ  79.99  ไมผาน
เกณฑ  4โครงการ  คิดเปนรอยละ  11.44  คืนเงินแผนดิน 1   โครงการ  คิดเปนรอยละ 2.86  และไมเบิกเงิน 
2โครงการ คิดเปนรอยละ 5.71 

 
 
 
 



199 
 

ตาราง  88    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555  กองกลาง 
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไมดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

2 1 - 1 - - - - 1 - - - 
3 2 2 - 2 - 2 - - - - - 
4 19 16 3 10 6 16 - 1 2 - - 
รวม 22 18 4 12 6 18 - 2 2 - - 

รอยละ 100.00 81.82 18.18 66.67 33.33 81.82 - 9.09 9.09 - - 
 
จากตาราง 88  พบวา กองกลางมีโครงการท้ังสิ้น 22 โครงการ  ดําเนินการ 18 โครงการ คิดเปน   

รอยละ 81.82 ไมดําเนินการ 4  โครงการ คิดเปนรอย 18.18  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ             
12 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67  ไมผานเกณฑ  6 โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  ผานเกณฑ  18  โครงการ  คิดเปนรอยละ 81.82     ใชเงิน     
ไมตรงตามโครงการ 2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 9.09  กันเงินเหลื่อมป  2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 9.09  

 
 

ตาราง  89     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  กองบริการการศึกษา 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 14 12 2 2 10 8 4  2   
3 1 1 - - 1 1 - - - - - 
4 7 7 - - 7 5 2 - - - - 
รวม 22 20 2 2 18 14 6 - 2 - - 

รอยละ 100.00 90.91 9.09 10.00 90.00 63.64 27.27 - 9.09 - - 
 

จากตาราง 89  พบวา กองบริการการศึกษามีโครงการท้ังสิ้น 22 โครงการ  ดําเนินการ 20โครงการ 
คิดเปนรอยละ 90.91 ไมดําเนินการ 2  โครงการ คิดเปนรอย 9.09   ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ    
2โครงการ คิดเปนรอยละ 10.00  ไมผานเกณฑ 18 โครงการ  คิดเปนรอยละ 90.00 

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 14โครงการ คิดเปนรอยละ  63.64 ไมผานเกณฑ  
6 โครงการ  คิดเปนรอยละ  27.27 - กันเงินเหลื่อมป 2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 9.09     
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ตาราง  90     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555   กองพัฒนานักศึกษา 
ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไมดําเนนิ 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 31 31 - 27 4 28 3 - - - - 
4 2 2 - - 2 2 - - - - - 
รวม 33 33 - 27 6 30 3 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 81.82 18.18 90.91 9.09 - - - - 
 

จากตาราง 90  พบวา กองพัฒนานักศึกษามีโครงการท้ังสิ้น 33 โครงการ  ดําเนินการ 33 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.82 ไมผาน
เกณฑ 6โครงการ  คิดเปนรอยละ 18.18    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 30 โครงการ คิดเปนรอยละ  90.91  ไมผาน
เกณฑ 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ  9.09  

 

ตาราง  91     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  กองนโยบายและแผน 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไม
ตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 2 2 - 1 1 2 - - - - - 
2 3 3 - 3 2 1 - - - - 
4 7 7 - 1 6 3 3 - - 1 - 
รวม 12 12 - 2 10 7 4 - - 1 - 

รอยละ 100.00 100.00 - 16.67 83.33 58.34 33.33 - - 8.33 - 
 

จากตาราง 91  พบวา กองนโยบายและแผนมีโครงการท้ังสิ้น 12 โครงการ  ดําเนินการ 12 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 ไมผานเกณฑ 
10โครงการ  คิดเปนรอยละ  83.33 

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 7โครงการ คิดเปนรอยละ 58.34  ไมผานเกณฑ  
4 โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33 คืนเงินแผนดิน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 8.33  
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ตาราง  92     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  กองบริหารงานบุคคล 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

4 10 9 1 3 6 4 5 - 1 - - 
รวม 10 9 1 3 6 4 5 - 1 - - 

รอยละ 100.00 90.00 10.00 33.33 66.67 40.00 50.00 - 10.00 - - 
 

จากตาราง 92  พบวา กองบริหารงานบุคคลมีโครงการท้ังสิ้น 10 โครงการ  ดําเนินการ 9  โครงการ 
คิดเปนรอยละ 90.00 ไมดําเนินการ 1  โครงการ คิดเปนรอย 10.00  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 3
โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33  ไมผานเกณฑ  6 โครงการ  คิดเปนรอยละ 66.67   

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.00  ไมผานเกณฑ  
5 โครงการ  คิดเปนรอยละ  50.00  และกันเงินเหลื่อมป  1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 10.00    
 

ตาราง  93    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 6 3 3 1 2 2 1 - - 3 - 
2 3 3 - 1 2 - 3 - - - - 
4 4 4 2 2 3 1 - - - - 
รวม 13 10 3 4 6 5 5 - - 3 - 

รอยละ 100.00 76.93 23.07 40.00 60.00 38.46 38.46 - - 23.08 - 
 

จากตาราง 93 พบวา สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษามีโครงการท้ังสิ้น 13 โครงการ  
ดําเนินการ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 76.93 ไมดําเนินการ 3  โครงการ คิดเปนรอย 23.07  ผลการประเมิน
ประสิทธิผลผานเกณฑ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.00 ไมผานเกณฑ 6 โครงการ  คิดเปนรอยละ 60.00    

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ  38.46  ไมผาน
เกณฑ  5 โครงการ  คิดเปนรอยละ  38.46  คืนเงินรายได  3  โครงการ  คิดเปนรอยละ 23.08   
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ตาราง 94     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  
                 ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

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

รอยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 60.00 20.00 20.00 - - - 
 

จากตาราง 94 พบวา สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามีโครงการท้ังสิ้น 5 โครงการ  
ดําเนินการ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 5 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 100.00  

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 3โครงการ คิดเปนรอยละ 60.00  ไมผานเกณฑ  
1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  20.00  ใชเงินไมตรงตามโครงการ 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20.00   
ตาราง  95    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                 ประจําปงบประมาณ  2555  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 8 8 - 3 5 8 - - - - - 
2 2 2 - 2 2 - - - - - 
4 9 8 1 5 3 8 - - - - 1 
รวม 19 18 1 10 8 18 - - - - 1 

รอยละ 100.00 94.74 5.26 55.56 44.44 94.74 - - - - 5.26 
 

จากตาราง 95  พบวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการท้ังสิ้น 19  โครงการ  ดําเนินการ 18
โครงการ คิดเปนรอยละ 94.74 ไมดําเนินการ 1  โครงการ คิดเปนรอย 5.26  ผลการประเมินประสิทธิผลผาน
เกณฑ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.56 ไมผานเกณฑ  8 โครงการ  คิดเปนรอยละ  44.44   

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 18 โครงการ คิดเปนรอยละ  94.74 และไมเบิก
เงิน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.26 

หมายเหตุ   โครงการท่ีไมดําเนินการและไมเบิก คือ โครงการอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบโทรศัพท
ดวยโปรแกรม Elastix เปนโครงการหารายได คนเขานอยจัดไมคุมทุน 
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ตาราง  96     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                    ประจําปงบประมาณ  2555  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  ไมผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

4 1 1 - 1 - - 1 - - - - 
รวม 1 1 - 1 - - 1 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 100.00 - - 100.00 - - - - 
 
จากตาราง 96  พบวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีโครงการท้ังสิ้น 1  โครงการ  ดําเนินการ 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 1โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  
ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ไมผานเกณฑ  1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  100.00  

ตาราง  97    ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                  ประจําปงบประมาณ  2555  โครงการบรกิารหอพักนักศึกษา 
 

ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 11 11 10 1 11 - - - - - 
4 1 1 - - 1 1 - - - - - 
รวม 12 12 - 10 2 12 - - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 83.33 16.67 100.00 - - - - - 
 

จากตาราง 97  พบวา โครงการบริการหอพักนักศึกษามีโครงการท้ังสิ้น 12 โครงการ  ดําเนินการ 12 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 10โครงการ คิดเปนรอยละ83.33  ไม
ผานเกณฑ  2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 16.67     

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑท้ัง 12 โครงการ คิดเปนรอยละ  100.00   
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ตาราง  98     ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  
                    ประจําปงบประมาณ  2555  โครงการสระวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                   
ยุทธ 
ศาสตร 
ท่ี 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไมดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ใชเงิน 
ไมตรง 

กัน
เงิน 

คืน
เงิน 

ไม
เบิก 

1 1 1 - 1 - 1 - - - - - 
4 2 2 - 2 - 1 1 - - - - 
รวม 3 3 - 3 - 2 1 - - - - 

รอยละ 100.00 100.00 - 100.00 - 
66.
67 33.33 - - - - 

 

จากตาราง 98  พบวา โครงการสระวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีโครงการท้ังสิ้น               
3  โครงการ  ดําเนินการ 3โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ                  
3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00   

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 2โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67   
 ไมผานเกณฑ  1โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33  
ตาราง 99       ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                     ประจําปงบประมาณ  2555 โครงการหารายได 
 

หนวย 

งาน 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  

ไม
ผาน ผาน  

ไม
ผาน 

ไม
เบิก  

หมาย
เหต ุ

ศูนยภาษา 1 - 1 - - - - 1  
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2 1 1 1 - 1 - 1  
สถาบันวิจัยฯ 2 - 2 - - - - 2  
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 8 7 1 4 3 7 - 1  

รวม 13 8 5 5 3 8 - 5  
รอยละ 100.00 61.54 38.46 62.5 37.5 61.54 - 38.46  
 
จากตาราง 99  พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมมีหนวยงานท่ีดําเนินโครงการ  หา

รายได 4 หนวยงาน โครงการท้ังสิ้น 13 โครงการ  ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 61.54  ไม
ดําเนินการ 5  โครงการ คิดเปนรอย 38.46 ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 
62.50 ไมผานเกณฑ 3โครงการ  คิดเปนรอยละ 37.50     
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ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 61.54  และไมเบิก
เงิน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.46 

 
หมายเหตุ  

โครงการหารายได ถามีผูสมัครนอย จะไมดําเนินการเพราะไมคุมทุน และไมเบิกเงิน 
 

ตาราง  100  ผลการ ประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 
                ประจําปงบประมาณ  2555 โครงการเชิงธรุกิจ 
 

หนวยงาน 

จํานวนโครงการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

แผน 
ดําเนิน 
การ 

ไม
ดําเนิน 
การ ผาน  ไมผาน ผาน  ไมผาน 

ไม
เบิก  

หมาย
เหต ุ

คณะเทคโนยี
การเกษตรและ
อาหาร 1 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 1 1 - - 1 - 1 - - 
รอยละ 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - - 

 
จากตาราง 100 พบวา คณะเทคโนยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการเชิงธุรกิจ 1 โครงการ  

ดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  ผลการประเมินประสิทธิผลไมผานเกณฑ 1โครงการ  คิดเปน
รอยละ 100.00     

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ไมผานเกณฑ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00  
 

หมายเหตุ 

เปนโครงการเชิงธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี   ตั้งเปาหมาย  มีพ้ืนท่ีปลูกขาวไมนอยกวา 
100 ไร ผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพดีจําหนายไมนอยกวา 50,000 กิโลกรัม/ป  ใหแกหนวยงานตางๆและ
เกษตรกรผูผลิตขาว มีศูนยเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 1 แหง สามารถสงเงินรายไดคืนใหกับ
มหาวิทยาลัยหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานไมนอยกวาตนทุน  600,000  บาท  

 

 
 



บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
     การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปการศึกษา 2555 โดยประยุกตใช รูปแบบ CIPP  ใน 4 ประเด็นคือ 
1.ประเมินสภาวะแวดลอม (Context   Evaluation : C )  ไดแก  การประเมินความสอดคลองของการบริหาร
จัดการศึกษากับยุทธศาสตรและความตองการจําเปน (Need  Assessment) ของการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  นโยบายของรัฐบาลดานการอุดมศึกษา  และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ท่ีมีผลกระทบตอการอุดมศึกษา  2. ประเมินปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation : I ) ไดแก การประเมินความ
เหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย   บุคลากร   หลักสูตร  
ปจจัยสนับสนุน  สิ่งอํานวยความสะดวก   และงบประมาณ  3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : 
P )  ไดแก  การประเมินคุณภาพของการดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย   การบริหาร
หลักสูตร    การแสดงบทบาทในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบของผูบริหาร และการบริหารงบประมาณ 
4. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )  ไดแก  การประเมินผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  
ซึ่งประกอบดวย   คุณภาพของบัณฑิต  ความพึงพอใจของบุคลากรในบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร  
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ     
      แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน ไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของ  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2555 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ  บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  จํานวน 266   คน    สายสนับสนุน จํานวน  170   คน   และนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติท่ีเรียนในชั้นปท่ี  3 ของหลักสูตรปริญญาตรี  5  ป  และปริญญาตร ี 4  ป  จากทุกคณะ  ปการศึกษา  
2555   จํานวน 335  คน    ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ  ไดแก  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย   
อธิการบดี คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  จํานวน  10  คน  และผูใชบัณฑิตจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในจังหวัดพิษณุโลกท้ัง  6  คณะ จํานวน  25  คน 
    เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 5 ชนิด  คือ    แบบสอบถาม   แบบบันทึกผล
การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ  แบบสัมภาษณผูบริหารและผูใชบัณฑิต  ประเด็นคําถามในการ
สนทนากลุม  และแบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ   ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ  การสนทนากลุม และการ
ตอบคําถามแบบปลายเปด ใชการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาและลงขอสรุป 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
 
 1. ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation )  ตามความคิดเห็นของบุคลากร
สายวิชาการ  ในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน
ท่ีกําหนดไว   มีบางขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก  การบริหารจัดการศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยเปนไปเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  การเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง   และ
การประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน    สวนผลการประเมินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนและ
นักศึกษา ในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน 
 ผลการประเมินในประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง  4 ดาน พบวามี
ดานเดียวท่ีผานเกณฑการประเมิน คือ  “การเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง”  สวนผลการ
ประเมินความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  พบวา
ยังไมผานเกณฑการประเมิน   
    ผลการสัมภาษณผูบริหาร การสนทนากลุมอาจารย และนักศึกษา สรุปไดวา  ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยครอบคลุมสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาแตขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  บัณฑิตท่ีผลิต
ออกไปยังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน     มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสังคมมีภาพลักษณดานการ
ผลิตและพัฒนาครูดี   สามารถบริหารจัดการศึกษาเพ่ือทองถ่ิน และชุมชน มหาวิทยาลัยใหโอกาสแกคนเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดหลากหลาย  ทุกคณะมีการพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย  หลากหลาย และสนอง
ความตองการของตลาดพอสมควรแตยังไมครอบคลุม การเปดสอนวิชาเอกของคณะข้ึนอยูกับศักยภาพท่ีมี 
บางหลักสูตรควรปรับปรุงใหสามารถแขงกับสถาบันอ่ืนได  และควรประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกเขาใจ  
    
 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input  Evaluation)  
  จากการวิเคราะหเอกสาร มีสาระสําคัญสรุปไดวา บุคลากรในปการศึกษา  2555  
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ 304  คน   อาจารยสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ซึ่ง“ผาน” เกณฑการประเมินในภาพรวม   โดยคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเกินรอยละ 30  
ซึ่ง “ผาน” เกณฑการประเมิน  สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไมผานเกณฑการประเมิน  จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยยัง“ไมผาน” เกณฑการประเมิน   มีเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเดียวท่ี 
“ผาน” เกณฑการประเมิน   
 บุคลากรสายสนับสนุน  มีจํานวน  394  คน  จําแนกตามคณะ/หนวยงาน  สวนใหญสังกัดกองกลาง 
จํานวน  198  คน  นอกนั้นกระจายตามหนวยงานตางๆ   สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาโดยเฉลี่ย  เทากับ 
1 : 39 คน ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑของสกอ.ท้ังในภาพรวม และในรายคณะ   
 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนราย
ขอสวนใหญยัง ไมผานเกณฑการประเมิน  สวนนักศึกษาเห็นวาในภาพรวมและเปนรายขอบางขอ ผานเกณฑ
การประเมิน   มีบางขอท่ีสายวิชาการและนักศึกษามีความคิดเห็นตรงกันและผานเกณฑการประเมิน  ไดแก   
“อาจารยมีความรูความสามารถในการสอน  และมีความรับผิดชอบตอการสอน”   
 ผลการประเมินรายขอท่ีบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเห็นตรงกันวามีคาเฉลี่ยนอย และไมผาน
เกณฑ เรื่อง “การมีครุภัณฑประจําอาคาร อุปกรณการศึกษา คอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เหมาะสมตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา” “มีหองปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสมสําหรับ
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นักศึกษาในการฝกปฏิบัติ”  และ “หองเรียนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนรูและการใช
เทคโนโลยี”  
   ผลการสัมภาษณผูบริหาร และการสนทนากลุมของอาจารยและนักศึกษา  สรุปไดวาอาจารยมี
คุณวุฒิสูงและหลากหลาย จบตรงสาขา แตจํานวนอาจารยยังไมไดตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด อาจารยชาว
ตางประเทศมีนอย   อาจารยใหมสวนใหญมีองคความรู แตขาดประสบการณในการสอน ไมมีเทคนิคในการ
ถายทอดความรูและจิตวิทยาความเปนครู  หลายคณะยังไมไดอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงตามความตองการ การรบั
อาจารยสายครุศาสตรควรเนนอาจารยท่ีมีพ้ืนฐานวิชาครู  บุคลากรสายสนับสนุนมีมากแตกระจุกอยูท่ี
สวนกลางในสวนของคณะยังขาดท้ังดานปริมาณและคุณภาพ   บางสวนทํางานไมเต็มศักยภาพ  คณะตองการ
นักวิชาการท่ีชวยงานในหองปฏิบัติการ   การรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผน  มหาวิทยาลัยไดนักศึกษาแรกเขา
ในดานปริมาณแตสวนมากยังไมไดคุณภาพดานความรู  ควรพิจารณาเรื่องคุณธรรมและบุคลิกภาพ  นักศึกษา
ยังออนภาษาอังกฤษ หองเรียนและอุปกรณเกาลาสมัยไมพรอมใชและไมเพียงพอ สภาพหองเรียน  
หองปฏิบัติการ  หองสตูดิโอ ยังไมคอยไมเหมาะสมกับการฝกปฏิบัติ หองเรียนบางอาคาร มีปญหาเรื่องมูลนก 
สกปรกและสงกลิ่นรบกวน  หองปฺฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปนยังมีไมเพียงพอ    นอกจากนี้ควรมี
แผนดูแลรักษาครุภัณฑ  ดานอาคารสถานท่ีภูมิสถาปตยดีแตยังไมมีระบบติดตามดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
อาคารตางๆยังใชประโยชนไมคุมคา อาคารใหมบางอาคารยังไมมีครุภัณฑและมีปญหาเรื่องคุณภาพคือรั่ว  
หองสมุดของสํานักวิทยบริการฯ เขา  Wifi  ไดชา  อาจารยและนักศึกษาใชบริการหองสมุดนอย  บรรยากาศ
ในหองสมุดยังไมคอยจูงใจใหใชบริการ  ทุกคณะยังตองการหองสมุดเฉพาะทาง และหองบริการสืบคน
อินเตอรเน็ตใหเพียงพอ เว็บไซตประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยยังไมคอยมีความชัดเจนและไมคอยทันเวลา   
วิทยาเขตฝงวังจันทน ควรพัฒนาอาคารสถานท่ีสําหรับนักศึกษาครุศาสตร  มีหอพักนักศึกษาครู  ควรปรับปรุง 
หรือทุบท้ิงอาคารเกาๆ  สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยยังไมจูงใจใหอยูทํางาน  ควรมีท่ีนั่งพักมากพอ  มี
ตนไมท่ีใหรมเงา มีทางเดินระหวางตกึ เพ่ิมลานกิจกรรมและมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  รานอาหารยังไม
เพียงพอและควรปรับปรุงคุณภาพอาหารใหหลากหลาย หอพักสําหรับนักศึกษามีนอย งบประมาณท่ีจัดสรรให
คณะยังไมเพียงพอตอการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  ถนนชํารุดเปนหลุมบอไมไดรับการดูแล   
  3.  ผลการประเมินดานกระบวนการ(Process)  
  3.1 การบริหารหลักสูตร ผลการประเมินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญยังไมผานเกณฑการประเมิน มีบางขอท่ีผานเกณฑ ไดแก  การ
พัฒนาหลักสูตร  การวัดและประเมินผล การเสริมประสบการณวิชาชีพ และการจัดอาจารยท่ีปรึกษา    สวน
ผลการประเมินตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวมและเปนรายขอเกือบทุกขอผานเกณฑการประเมิน          
ผลการประเมินในรายขอตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เก่ียวกับสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยนอยและไมผานเกณฑการประเมิน   
   ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตทุกคณะ โดยเปน
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ และจางงาน  ตลอดจนชวยสนับสนุนงบประมาณ บางสวนเปนวิทยากร  
อาจารยพิเศษหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ     
          3.2  การแสดงบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร           
       ยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวมผูบริหารสวนใหญมีการแสดงบทบาทในระดับปานกลาง
และไมผานเกณฑการประเมิน   มี  3 ตําแหนงท่ีผานเกณฑการประเมิน ไดแก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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       ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  
บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ   ในภาพรวมผูบริหารสวนใหญมีการแสดงบทบาทในระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน   
มี  2 ตําแหนงท่ีมีการแสดงบทบาทในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน ไดแก คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สวนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นวา
ผูบริหารเกือบทุกตําแหนงมีการแสดงบทบาทในภาพรวมและเปนรายขอในระดับมากและผานเกณฑการ
ประเมิน  ยกเวนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลการประเมินในภาพรวมและเปนรายขอบางขอ
ไมผานเกณฑการประเมิน 
                   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการ  พบวา อธิการบดี  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและเปนรายขออยูใน
ระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  สวนคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการประเมินในภาพรวมและเปน
รายขอในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน สวนบุคลากรสายสนับสนุน เห็นวาผูบริหารทุกตําแหนง
มีการแสดงบทบาทในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว   
    ผลการประเมินการแสดงบทบาทการบริหารงานหลักของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอ
เกือบทุกขออยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนดไว   ยกเวนเรื่องการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯให
เปนแหลงรวมสารสนเทศท่ีสมบูรณและทันสมัยท่ียังไมผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว 

            3.3  การบริหารงบประมาณ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดจัดสรรงบประมาณจํานวน  48,519,537 บาท  
ให 24 หนวยงาน  เพ่ือดําเนินการใน 572 โครงการ ยุทธศาสตรท่ีไดรับงบประมาณเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 รอยละ 42.36  ยุทธศาสตรท่ี 2  รอยละ 42.36   ยุทธศาสตรท่ี 4 รอยละ 22.84   
และยุทธศาสตรท่ี 3  รอยละ 2.36    
    ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ในประเด็น “การ
จัดสรรงบประมาณเหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษา”    
“การดําเนินการใชจายงบประมาณอยางมีคุณภาพและมีเปาหมายชัดเจน” และ “การมีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม”  พบวาไมผานเกณฑการประเมิน 
 
   4.  ผลการประเมินดานผลผลิต( Product  Evaluation) 
       4.1  คุณภาพของบัณฑิต 
      ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวม
และเปนรายดานทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางซึ่งไมผานเกณฑการ    สวนผลการประเมินตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต ในภาพรวมและเปนรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึง่ “ผาน” 
เกณฑประเมิน 
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  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา  มีความคิดเห็น
สอดคลองกันคือ  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  และดาน
ทักษะทางปญญาและดานความรูมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด   
  สวนผลการประเมินตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  มีความคิดเห็นสอดคลองกับนักศึกษาท่ี
พบวาดานทักษะทางปญญาและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด     
   ผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิต  เก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 
     1.ดานคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตมีความรับผิดชอบ  มีน้ําใจ เสียสละ ซื่อสัตย  มุงม่ันในการ
ทํางาน  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  บางคนยังใชภาษาไมคอยสุภาพ  ไมคอยเสียสละเพ่ือสวนรวม ยังภาวะผูนํา
นอย  ควรพัฒนาดานการใหบริการ  การใชภาษา  การมีสัมมาคารวะ  จิตอาสาและความอดทน 
      2.ดานความรูความสามารถในงานท่ีทํา  บัณฑิตมีความรูพ้ืนฐานท่ัวไปดี  สามารถพัฒนางาน
ได  มีความพยายามในการเรียนรู  นําความรูมาประยุกตใชในงานได  แตบางคนทักษะทางภาษาอังกฤษยังมี
นอย  ไมกลาเปนหัวหนา  และไมกลาตัดสินใจ  บางคนขาดความละเอียดเรียบรอยในการทํางาน   ควรพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและทักษะการปฏิบัตใิหมากข้ึน 
           3. ดานทักษะทางปญญา  บัณฑิตสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลได  มีความคิดสรางสรรค 
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได  ทํางานท่ีไดรับมอบหมายได กลาคิด กลาพูด กลาทํา แตยังมีจุดออนเรื่องการ
วิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล 
    4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธดี  
ออนนอมถอมตน รูจักทักทาย  ยอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน  วางตัวเหมาะสม  สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืน
ได ควรจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษามีภาวะผูนํา 

              5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชภาษา และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   บัณฑิตสามารถใชภาษาในการสื่อสาร ใชเทคโนโลยีและโปรแกรมใหมๆไดดี  แตบางคนยังใช
เทคโนโลยีในทางท่ีไมถูกตอง   ควรเสริมภาษาอังกฤษและฝกการแปลความหมายของขอมูลทางสถิต ิ 
     ผลการสนทนากลุมของอาจารยเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต ดานคุณธรรม จริยธรรมอยูใน
เกณฑดี  สวนดานความรู  ทักษะทางปญญา  และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลยังตองปรับปรุง  ควร
พัฒนามารยาทและทักษะทางสังคม  ความมีสัมมาคารวะ  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อความ  และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรใชกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษารูจักการคิดวิเคราะหและคิดเชิง
ระบบ  ควรมีกิจกรรมท่ีสามารถจูงใจใหนักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอันจะเปนโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

      4.2  ความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร 
    4.2.1ผลการประเมินดานความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลัก
ของผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง  และ
ไมผานเกณฑการประเมิน  สวนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ยรายขอผานเกณฑการประเมินเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร”  คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมผานเกณฑการประเมินเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม” สวนคณบดีคณะ
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เทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร ผานเกณฑการประเมินเรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของ
ศาสตรและสาขาวิชา”  ผลการประเมินโดยบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอผูบริหารเกือบทุก
ตําแหนงอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  
   4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ   
บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการพบวาผูบริหารทุกตําแหนงมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน   สวนคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีบางขอท่ีมีคาเฉี่ยในระดับ
มากและผานเกณฑการประเมิน   สวนบุคลากรสายสนับสนนุมีความพึงพอใจในบทบาทของผูบริหารเกือบทุก
ตําแหนง ในภาพรวมและเปนรายขออยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน   ยกเวนคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีอยูในระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน    
   4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักใน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ  พบวา อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คณะวิทยาการจัดการ  
และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอ
และไมผานเกณฑการประเมิน   สวนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีคาเฉลี่ยในระดับมากและ ผาน
เกณฑการประเมิน  สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจบทบาทของผูบริหารทุกตําแหนงในระดับมาก
และผานเกณฑการประเมิน 
   4.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวาบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง และ ไมผานเกณฑการประเมิน  สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับมาก และผาน
เกณฑการประเมิน 
   4.2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานในยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล  พบวาบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในบทบาทของผูบริหารเกือบทุกตําแหนงในระดับมาก ซึ่ง 
ผานเกณฑการประเมิน   มีเพียงบางตําแหนงท่ีอยูในระดับปานกลางและไมผานเกณฑ ไดแก     คณบดีคณะ
ครุศาสตร  และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สวนความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจในผูบริหารทุกตําแหนงอยูในระดับมาก และ ผาน เกณฑการประเมิน ‘ 
   4.2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นขอ
บุคลากรสายวิชาการ  พบวาเกือบทุกตําแหนงอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  มีบางตําแหนงท่ีอยู
ในระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน  ไดแก คณบดีคณะครุศาสตร  และคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ   สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในคุณลักษณะของผูบริหารทุกตําแหนงในระดับมาก  และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดซึ่งผาน
เกณฑการประเมิน 

  ผลการสนทนากลุมของอาจารยเก่ียวกับความพึงพอใจในบทบาทผูบริหารตามยุทธศาสตร 
สรุปไดวาอธิการบดี  เปนคนท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ  ตัดสินใจเร็ว  เขาถึงงาย  มีความสามารถสูง  ผลงาน
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ทางดานกายภาพดี  แตการบริหารยังเปนลักษณะรวมศูนย ควรใหความสําคัญกับงานวิชาการ  และเห็น
ความสําคัญของสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากร  การบูรณาการวิชาการและวิจัยลงสูทองถ่ินยังมี
นโยบายไมชัดเจนเปนเอกภาพ  บทบาทของรองอธิการบดียังไมคอยไดแสดงศักยภาพตามหนาท่ีเทาท่ีควร  
นโยบาย  3  ภาษายังไมประสบผลสําเร็จ  

   คณบดีคณะครุศาสตร  มีอัธยาศัยท่ีดีแตควรมีการตัดสินใจเชิงรุก  สามารถบริหารจัดการ   
     ไดระดับหนึ่งแมวายังไดผลไมเต็มท่ี  ทําใหยังไมเห็นผลงานท่ีเปนรูปธรรมตามวิสัยทัศน   
   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เปนคนใจกวาง  มีความยุติธรรม อารมณเย็น 
คอนขางประนีประนอม  ใหอิสระในการทํางาน ใหเกียรติ  แตควรมีความเด็ดขาด  
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การบริหารงานควรมีทิศทางท่ีชัดเจน  และควรมี
ความเขมแข็ง เด็ดขาด  กลาตัดสินใจ   
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีความโปรงใสในเรื่องงบประมาณ  มีความรับผิดชอบ มี
บุคลิกภาพดี  แตการประสานงานกับหนวยงานภายนอกยังนอย ไมบริหารเชิงรุกทําใหเสียโอกาสในเรื่องธุรกิจและ
การจัดการทองถ่ิน  ควรมีความเชื่อม่ันในตัวเองและฟงเสียงสวนใหญ     คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีวิสัยทัศนดี ใหโอกาสคน แตการบริหารงานตองอาศัยทีมงานท่ีดีจึงเห็นผลเปน
รูปธรรม  ควรดูแลคนท่ีทํางาน และใหคําแนะนําชวยเหลือ   
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคนใจดี  ทํางานแบบครอบครัว ควรมีวิสัยทัศน
กวางไกล ขยายหลักสูตรใหกวางขวาง  ควรมีอํานาจตอรองและวางตัวเปนกลาง   
   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปนกลางในการพิจารณาใหทุนวิจัย มีการ
ประชาสัมพันธท่ัวถึงและทันเวลา  การทํางานควรใหเกียรติผูรวมงาน และควรมอบหมายงานใหชัดเจน  

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พยายามจัดบรรยากาศใหบุคลากร
เขาไปใชบริการของหองสมุด มีการประชาสัมพันธดี  จัดกิจกรรมมากแตไมไดผลเทาท่ีควรนาจะปรับวิธีการ 
  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานท่ีเดนชัดดานการแสดง แตยังไมหลากหลาย
และเดนชัดในงานดานอ่ืน ควรมีระบบโครงสรางการแบงงานท่ีชัดเจน  ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมากข้ึน
และมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบในทุกดาน 

  4.3  ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณตามแผนงานงาน/
โครงการ  ในปงบประมาณ  2555  พบวาหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 24 
หนวยงาน   มีโครงการตามยุทธศาสตร 4 ดาน รวม 572  โครงการ  ดําเนินการ  547 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 95.63 ไมดําเนินการ 25  โครงการ คิดเปนรอย 4.37   ผลการประเมินประสิทธิผลผานเกณฑ 373 
โครงการ คิดเปนรอยละ 68.19 ไมผานเกณฑ 174 โครงการ  คิดเปนรอยละ 31.81    ประสิทธิภาพของการ
ใชจายงบประมาณ ผานเกณฑ 480 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.92  ไมผานเกณฑ 59  โครงการ  คิดเปนรอย
ละ 10.32  นอกนั้นใชเงินไมตรงตามโครงการ  กันเงินเหลื่อมป คืนเงิน  และไมเบิกเงิน  
การอภิปรายผล 
 1.ดานสภาวะแวดลอม 
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     1.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานสภาวะแวดลอมตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ยเปนรายขอ
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การบริหารจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไมมีการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายตางๆในทองถ่ินอยางจริงจัง  เปน
ระบบและตอเนื่อง  ทําใหการจัดการศึกษาไมอาจตอบสนองกับความตองการจําเปนและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลย ี ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารท่ีกลาววา 
 “การบริหารจัดการศึกษายังไมชัดเจนวามหาวิทยาลัยมีจุดเดนดานไหน เปนเลิศดานใด ทุกเรื่องยังคิด
ในกรอบ ไมคิดนอกกรอบ ควรผลิตบัณฑิตสาขาใหมท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  ผลผลิตจะ
เปนตัวชี้วัดท่ีดี  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดีทุกดาน แตขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ” 
          1.2  ในประเด็นท่ีบุคลากรเห็นวาการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินและประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน ซึ่งขัดแยงกับผล
การสนทนากลุมของออาจารยท่ีกลาววา  “การบริหารจัดการยังไมเอ้ือตอการบริการชุมชนทองถ่ินเทาท่ีควร   
คณะตางๆมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสนองความตองการของตลาด แตการเปดสอนวิชาเอกของ
คณะมักข้ึนอยูกับศักยภาพท่ีมี และ ยังไมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและตลาดแรงงาน”    
  1.3 บุคลาการทุกกลุมเห็นวาการเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางของ
มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมิน  อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหลายๆหนวยงาน ดังท่ีผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีกลาววา   
“ไดรับงบประมาณจากงบไทยเขมแข็งจากรัฐบาล  งบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางเพ่ือปรับปรุง
การเปนศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  และไดงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในการเปนศูนย
วัฒนธรรมสายใยชุมชน  และท่ีไดเปนประจําทุกป  คือ งบประมาณจาก สํานักนโยบายและแผน กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินเพ่ือใหมี
บทบาทในการดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถ่ิน”  
                   1.4 ในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู   สรางความตระหนักและใหความรูแกบุคลากรและนักศึกษาถึงคุณคา
ของธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดลอม  และการพัฒนานักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น 
ผลการประเมินพบวา ยังไมผานเกณฑการประเมิน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดนโยบายท่ี
ชัดเจนในการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  ความรวมมือกับภาคเอกชนในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการ
ผลิตและบริการ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและใหความรูเพ่ือใหประเทศสามารถพ่ึงตนเองไดท้ังดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม  ตระหนักในคุณคาของธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดลอม  สอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต  
สามารถเปนผูนําในการปฏิบัติได   ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษายังไม
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและการสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
 
 2. ดานปจจัยนําเขา 
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      2.1  ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดานปจจัยนําเขา  ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญ      อยูในระดับ
ปานกลาง  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  ยกเวนดานอาจารยผูสอนท่ีพบวา “อาจารยมีความรูความสามารถใน
การสอนและมีความรับผิดชอบในการสอน”  ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  
สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยท่ีพบวาอาจารยมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทและปริญญา
เอกผานเกณฑการประเมิน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะระบบการคัดเลือกอาจารยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ไดรับการประเมินอยางตอเนื่องจากหลายๆฝาย  
   2.2 ผลการประเมินรายขอท่ีบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเห็นตรงกันวามีคาเฉลี่ยนอย 
และไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก “การมีครุภัณฑประจําอาคาร อุปกรณการศึกษา คอมพิวเตอรและ
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา” “มีหองปฏิบัติการเพียงพอ
และเหมาะสมสําหรับนักศึกษาในการฝกปฏิบัติ”  และ “หองเรียนมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี”   กลาวคือ  สื่อและอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศยังไมมีสภาพพรอมใช  
ไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  แมวาจํานวนคอมพิวเตอรท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษามีจํานวน
มากเพียงพอ คิดเปนสัดสวนจํานวนนักศึกษา (FTES) : เครื่องคอมพิวเตอร  เทากับ  4.36  FTES  : 1 เครื่อง  
ซึ่งสูงกวาเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา( 8 FTES  ตอ 1 เครื่อง)  ซึ่งสอดคลองกับผลการ
สนทนากลุมของอาจารยและนักศึกษาท่ีกลาววา  “หองเรียนสวนมากมีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
ประจําหอง  เชน กระดาน  จอฉายภาพ  คอมพิวเตอร  แตเกาลาสมัยไมพรอมใช และไมพอใช  “อุปกรณดาน 
IT ประจําหองเรียนไมเพียงพอ เกามาก ไมอยูในสภาพพรอมใชงาน อาจารยเขาสอนแตละครั้งตองเสียเวลา
เตรียมความพรอมดาน IT นานมาก”  “อาคารเรียนบางอาคารสกปรกเต็มไปดวยข้ีนก  สงกลิ่นเหม็น  
นักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียน  และมีผลตอสุขอนามัยของอาจารยและนักศึกษา” “ตึกเรียนใหมท่ีสรางข้ึน ยัง
ใชไมคุมคาเพราะยังไมมีครุภัณฑและตึกก็มีปญหาเรื่องคุณภาพคือรั่ว”  ปญหาเรื่องหองปฺฏิบัติการของหลาย
คณะท่ีมีการสอนภาคปฏิบัติ  เนื่องจาก แตละกลุมมีจํานวนนักศึกษามาก อุปกรณและเครื่องมือไมพอ   
เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการท่ีตองใหบริการก็มีจํานวนไมเพียงพอ    ท้ังๆท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานท่ีสูงกวาดานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง   ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  การจัดสรร
งบประมาณและการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องนี ้     ยังไมชัดเจนและเปนระบบเทาท่ีควร     อาจเปน
เพราะมหาวิทยาลัยยังไมไดใหความสําคัญเทาท่ีควรกับการสรางมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการ
จัดการศึกษา  ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานยอย  4  ดาน  คือ ดานกายภาพ  คือการมีอาคารเรียนท่ีดี  มีหอง
ครบทุกประเภท   พ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอและ
เหมาะสม  จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาเหมาะสม การมี
หองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร  ครุภัณฑการศึกษาและคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอ
การจัดการศึกษา    ดานวิชาการ  มีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ มีหลักประกัน
วาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีดี  สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ  ดานการเงิน มีความ
พรอมดานการเงิน  และดานการบริหารจัดการ มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ( 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 1-3 ) 
  2.3 ผลการประเมินดานจํานวนอาจารยผูสอน  พบวา สัดสวนของอาจารยตอจํานวน
นักศึกษาของทุกคณะ ยังไมเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนดกลาวคือยังมีจํานวนอาจารยนอยไมเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา  แสดงวาจํานวนอาจารยทุกคณะยังขาดแคลนอยูมาก สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหาร
และผลการสนทนากลุมอาจารยและนักศึกษาท่ีกลาววา “อาจารยมีคุณวุฒิสูงและหลากหลาย  แตจํานวน
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อาจารยยังไมไดตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด” และ “บางวิชาอาจารย  1  คน  สอน 3 วิชาในหองเดียวกันและ
ในเทอมเดียวกัน” “จํานวนสัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษาไมสอดคลองกัน  การรับนักศึกษาไมทําตาม
นโยบาย รับมากกวาท่ีกําหนด  เม่ือขออัตราอาจารยไปก็ไมไดรับการจัดสรรให ” “การใหโอกาสอาจารยใน
คณะลาศึกษาตอตองใชวิธหีมุนเวียนไปเรียน  เพราะอาจารยมีนอยไมพอเพียง”  
         2.4 ผลการประเมินดานบุคลากรสายสนับสนุน  พบวาบุคลากรสายสนับสนุน  ยังมีจํานวน
คุณสมบัติและคุณภาพไมผานเกณฑการประเมิน  สอดคลองกับผลการสนทนากลุมอาจารยท่ีกลาววา 
“บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนมาก แตกระจุกอยูท่ีสวนกลาง  ยังขาดสายสนับสนุนดานวิชาการท่ีประจําตาม
คณะและหองปฏิบัติการ  ดังคํากลาวท่ีวา “บุคลากรสายสนับสนุน ควรเพ่ิมจํานวนบุคลากรประจํา
หองปฏิบัติการ ท่ีมีความรู และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีได”  และบุคลากรสายบริการบางหนวยงานยังให
บริการไมเปนท่ีพึงพอใจของนักศึกษา ดังคํากลาววา“บุคลากรสายสนับสนุนควรพัฒนาเรื่องการมีใจใหบริการ
ใหมากข้ึน”  แสดงวา การรับบุคลากรสายสนับสนุนยังไมไดมีการสํารวจความตองการของหนวยงานอยางเปน
ระบบและยังไมเอ้ือตอหนวยงานเทาท่ีควร  สอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีไดกําหนดองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ในการผลิตบัณฑิตในเรื่องความ
จําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 47 – 48) 
  2.5 ผลการประเมินเก่ียวกับนักศึกษาแรกเขา  พบวายังไมผานเกณฑการประเมินเรื่อง 
จํานวนตามแผนการรับ ความรูพ้ืนฐานและคุณลักษณะ ซึ่งสอดคลองกับผลการสนทนากลุมอาจารย นักศึกษา
และการสัมภาษณผูบริหาร  ท่ีวา“มหาวิทยาลัยไดนักศึกษาแรกเขาในดานปริมาณแตสวนมากยังไมไดคุณภาพ
ดานความรู”  และ“การรับนักศึกษาควรพิจารณาเรื่องคุณธรรม บุคลิกภาพใหมากกวานี้ ”  ท้ังนี้อาจเปน
เพราะการรับนักศึกษาในแตละป  มหาวิทยาลัยยึดนโยบายการใหโอกาสแกประชาชนในทองถ่ินไดรับ
การศึกษาโดยท่ัวถึง  ประกอบกับตองการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเพ่ือใหมีโอกาสไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ิมข้ึน
       2.6 ผลการประเมินในประเด็น “หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน” ยังไมผานเกณฑการประเมิน  สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหาร และการสนทนากลุม
ของอาจารยท่ีกลาววา “หลักสูตร ในปจจุบันมีหลากหลาย  แตควรมีความแปลกใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม” “บางหลักสูตรนําหลักสูตรจากท่ีอ่ืนมาหลอมรวมกัน  ไมมีเอกลักษณเปนของตนเอง”  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การพัฒนาหลักสูตรในข้ันตอนของการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายยังไม
ครอบคลุมและเปนระบบอยางจริงจัง การพัฒนาหลักสูตรยังไมไดคํานึงถึงความสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม  กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรยังไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  มีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายยังนอย   
             2.7 ผลการประเมินดานปจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกในประเด็น “หองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคและการดูแลความปลอดภัย  
การบริการดานงานทะเบียนวัดผล และสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา” ยัง
ไมผานเกณฑการประเมิน   สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหาร  การสนทนากลุมอาจารยและนักศึกษา
ท่ีวา “หอพักนักศึกษา ยังไมเพียงพอ” “ถนนชํารุด ขรุขระ เปนหลุมบออันตราย” “สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย  ควรมีมาหินออนหรือท่ีนั่งมากพอ  ปลูกตนไมท่ีใหรมเงา พรอมดูแลใหเปน มหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University)  ควรเพ่ิมลานกิจกรรม  มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ” “รานอาหารไมเพียงพอ ควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารใหหลากหลาย ใหสามารถรับประทานไดท้ังอาจารยและนักศึกษา” แสดงวาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกฝายมีความคิดเห็นสอดคลองกันและสอดคลองกับองคประกอบดานคุณภาพและตัวบงชี้ใน



216 
 

การผิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาท่ีวามหาวิทยาลัยจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพ
ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา  หองเรียน สถานท่ี
ออกกําลังกาย  บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหารเปนตน( กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 47 - 48) 
               
  3. ดานกระบวนการ 
  3.1 ผลการประเมินดานกระบวนการผลิตบัณฑิต  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  
และสายสนับสนุนในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน 
ประเด็นสําคัญท่ีไมผานเกณฑการประเมินท่ีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ  การสรางขวัญกําลังใจ และการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการสายสนับสนุนเพ่ือใหรูสึกม่ันคงและมีความสุขในการ
ทํางาน  สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารและผลการสนทนากลุมอาจารยท่ีวา “อาจารยท่ีมีตําแหนงเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  มีความรูสึกขาดความม่ันคง  ไมเสมอภาค ศักดิ์ศรีสูขาราชการไมได”  “บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร” “อาจารยประจําตามสัญญาท่ีไมมีท่ีพัก  มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนชวยเหลือ” “เม่ือรองขอ จะไดรับคําพูดท่ีไมใหกําลังใจ” “อยากทําใหรูสึกวาอยูในมหาวิทยาลัย อุน
ใจและมีความสุข ” ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ยังไมเขาใจปญหาและการจัดการ
แกปญหายังไมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ผูบริหารไมไดใหความสําคัญกับหลักการบริหาร
บุคคลากรดานการดูรักษาเทาท่ีควร  ทําใหเกิดชองวางระหวางผูบริหารกับบุคลากร  โดยเฉพาะกลุมท่ีเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจําตามสัญญา จึงทําใหมีความรูสึกขาดความม่ันคงและ ขาดขวัญ
กําลังใจเนื่องจากสวัสดิการตางๆท่ีไดรับนอยกวาขาราชการ    
         3.2  ผลการประเมินเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ 
กระบวนการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห และคิดริเริ่มสรางสรรคยังไมผานเกณฑการประเมิน 
สอดคลองกับผลการใหสัมภาษณของผูบริหาร  การสนทนากลุมของนักศึกษา  และการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปดของนักศึกษา  ท่ีกลาววา  
 “อาจารยบางสวนขาดประสบการณ ขาดเทคนิคในการถายทอดความรู  ขาดจิตวิทยาความเปนครู” 
 “อาจารยใหมยังไมมีประสบการณในการสอน จึงอยากไดอาจารยเกาๆ ท่ีมีประสบการณมาสอน” 
 “ตองการอาจารยท่ีมีเทคนิคการสอน สอนสนุกและนักศึกษาไดรับความรู”   
 “อาจารยมีความสามารถแตบางทานไมสามารถประยุกตใชในการสอนเทาท่ีควร”  
 และสอดคลองกับผลการประเมินตนเองท่ีพบวา    มหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ 23.68  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ อาจารยสวนใหญเปนอาจารยใหมท่ีพ่ึงสําเร็จ
การศึกษาจากสาขาตางๆและไมไดเรียนรูเก่ียวกับวิชาชีพครูทําใหขาดประสบการณและไมมีเทคนิคการสอนท่ีดี  
เทาท่ีควร  จึงทําใหการสอนยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ   และไมมีการจัดกิจกรรมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหและคิดริเริ่มสรางสรรค  ท้ังๆท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาโดยจัดอบรมใหทุกป  แต  
อาจจะยังไมเพียงพอ  ไมสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ในการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีวากระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องท่ี
สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา( กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 
: 47 - 48)   
  3.3  ผลการประเมินในประเด็น  “มีกลไกการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการใช
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ”  ยังไมผานเกณฑการประเมิน แสดงวา ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นการ
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ดําเนินการแตละข้ันตอนไมเปนไปตามหลักการอยางจริงจังเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินผลการ
ใชหลักสูตร  สอดคลองกับคํากลาวในการสนทนากลุมของอาจารยท่ีวา “การบริหารหลักสูตรยังไมตอบโจทย 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย” “การทําหลักสูตรอาจารยไมมีสวนรวมเทาท่ีควร” “ควรมีการวิจัยการใช
หลักสูตร” ท้ังนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานดานวิชาการยังไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ 
   3.4  ผลการประเมินในประเด็น  “การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา”  ยังไมผานเกณฑการประเมิน  แสดงวา 
มหาวิทยาลัยยังขาดการตรวจสอบคุณภาพการใชงาน  การบํารุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมพรอมใชและเพียงพอตอการใชงาน  สอดคลองกับคํากลาวในการสนทนากลุมของอาจารย
และนักศึกษา  และการสัมภาษณผูบริหารท่ีวา “อุปกรณไมเพียงพอ หองเรียนไมมีสื่อพรอมใชท่ีเหมาะสม
สําหรับการเรียนการเรียนการสอน”  “ใหอาคารสถานท่ีแตไมมีครุภัณฑ เม่ือของบประมาณไปก็ไมให” ซึ่ง
สอดคลองกับปญหาเรื่อง สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนท่ีไดอภิปรายไวแลว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การ
มอบหมายบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบ และการจัดสรรงบประมาณ สําหรับเรื่องนี้ยังไมเหมาะสม   
  3.5  ผลการประเมินในประเด็น  “การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความชํานาญ ในงานท่ี
รับผิดชอบอยางเหมาะสม”ยังไมผานเกณฑการประเมิน แสดงวา การปฏิบัติงานของบุลากรทุกประเภทยังมี
ปญหา บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไมไดรับการพัฒนาทักษะความรูเก่ียวกับงานท่ีทําโดยตรง  
หนวยงานตางๆจัดใหมีการศึกษาดูงานบอยแตไมไดเจาะลึกในงานท่ีทํา สอดคลองกับผลการสนทนากลุม
อาจารยท่ีกลาววา“การพัฒนาอาจารยใหมยังนอยเกินไป ควรพัฒนาอยางตอเนื่อง และใชเวลาใหมากข้ึน  ควร
เติมวิชาชีพความเปนครูใหแกอาจารยรุนใหมๆ”และผลการสัมภาษณผูบริหาร  ท่ีกลาววา  “นโยบายของ
มหาวิทยาลัยไมสอดคลองกับการปฏิบัติ เชน “การสงอาจารยไปอบรมแตไมมีงบให ควรตัดงบประมาณ
ประชาสัมพันธสวนกลางลงบาง เพ่ือคณะไดเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาอาจารย”  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  
คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณใหนอย  การอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีหนวยงานตางๆจัดมักคิดคาลงทะเบียนสูง
ทําใหบุคลากรไมสามารถเขารับการอบรมได  ประกอบกับ  มหาวิทยาลัยกําลังเปนชวงเปลี่ยนถายบุคลาการ  
บุคลากรเกาๆท่ีมีความรูความชํานาญในงานไดทยอยเกษียณอายุ และรับบุคลากรใหมเขามาจํานวนมาก จึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางรีบดวน  
           3.6  ผลการประเมินในประเด็น  “มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ยังไมผานเกณฑการประเมิน  สอดคลองกับผลการสนทนากลุมของ
อาจารยและผลการสัมภาษณผูใชบัณฑิตท่ีกลาววา  “มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษา มีคุณธรรม
พ้ืนฐานตาง ๆ  เชนการรูจักพูด และการแสดงน้ําใจ”  “การพัฒนานักศึกษา  การจัดกิจกรรมเสริม  ควรจัด
กิจกรรมเฉพาะสาขาดวย  ดานทักษะทางปญญาควรจัดกิจกรรมท่ีทําใหนักศึกษาไดใชความคิดและแกปญหา” 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมท้ังของกองพัฒนานักศึกษาและคณะ  ไมไดจัดเพ่ือตอบสนองตอผลการ
เรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเปนสําคัญ สวนมากจะเปนกิจกรรมตามประเพณี  เนนการ
แขงขันกีฬา และความบันเทิง ยังไมมีกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาท้ัง  5  ดาน  คือ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ความรู  ทักษะทางปญญา  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการคิด
วิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเทาท่ีควร  
       3.7 ผลการประเมินในประเด็น “การมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชน”  และ “การจัดหาผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู”  ยังไมผานเกณฑการประเมิน  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะ  อาจารยท่ีรับผิดชอบแตละสาขาไมไดมีการเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชนใน
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ทองถ่ินมารวมจัดการเรียนรูหรือการจัดกิจกรรมเสริมใหแกนักศึกษาเทาท่ีควร  ซึ่งอาจเนื่องมาจากหลายสาเหต ุ 
เชน  คณะหรือมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องนี้  ประกอบกับมีงบประมาณนอยไม
พอเพียงกับคาใชจาย  หรือกําหนดคาตอบแทนไวต่ํา ไมเหมาะสม  
   3.8 ผลการประเมินในประเด็น “ การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยและคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษา” “มีการดําเนินการใชจายงบประมาณอยางมีคุณภาพและมี
เปาหมายชัดเจน”  และ “มีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม” ยัง
ไมผานเกณฑการประเมิน  สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารท่ีกลาววา  “การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยบางเรื่องควรกระจายอํานาจลงสูคณะตางๆ  ควรปรับวิธีจัดสรรใหพอดี เพราะลงคณะนอยเกินไป 
ไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ”  “การบริหารงบประมาณไมสอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ีจะ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต” “การบริหารยังเปนลักษณะรวมศูนย  ทุกอยางอยูท่ีอธิการบดีคนเดียว  โดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณจะรวมศูนยไวท่ีตนเอง”  “อธิการบดีควรรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางบาง นอกจากนี้   ยังมี
คํากลาวอีกวา “โครงการท่ีทําไมสอดคลองกับการวิเคราะห  SWOT  ท่ีมีจุดเดน จุดดอย ของหนวยงาน”  
“การใชเงินบางงาน ไมคุมคากับงานท่ีได  เชน ประชุมคน 40 คน เตรียมอาหาร 70 คน  ขาดความรอบคอบใน
การเตรียมงานใหใกลเคียงกับความเปนจริง ไมรักษาผลประโยชนของสวนรวม” ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
งบประมาณท่ีลงสูยุทธศาสตรท้ัง  4  ดานและมีประโยชนตอนักศึกษานอย  ดังจะเห็นไดวาในปงบประมาณ 
2555  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรวม 566,961,150  บาท แตมีงบประมาณท่ีจัดสรรลงสูคณะและ
หนวยงานตางๆเพียง  48,519,537 บาท   
 
   4. ดานผลผลิต 
  4.1  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ใน
ภาพรวมเปนรายดานทุกดาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว  สวนผลการประเมินตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูใชบัณฑิตในภาพรวมเปนรายดานทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งผาน
เกณฑท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารและผูใชบัณฑิต  และผลการสนทนากลุมอาจารยท่ี
กลาววา “ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และสังเคราะหยังนอย  แกปญหาเฉพาะหนาไมคอยได  ขาด
ความม่ันใจ”“ดานคุณธรรม จริยธรรม  มีความพอใจระดับหนึ่ง   บางสาขาวิชามีความรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา” “ นักศึกษายังมีปญหาดานความรู  ทักษะทางปญญายังไมด ีดานทักษะ การสืบคนขอมูล การวิเคราะห 
ความคิดสรางสรรค การแกปญหา บางสาขาวิชามีความเขมแข็ง” “นักศึกษาสวนใหญตั้งใจเรียน แตคอนขาง
เฉื่อย ไมกระตือรือรน สวนหนึ่งยังไมรูจักกาลเทศะ  พูดจาไมไพเราะ “แบบมะนาวไมมีน้ํา ” “นักศึกษายังมี
ทักษะทางสังคมนอย  ไมรูจักมารยาทสังคม   ยังตองฝกเรื่องความมีสัมมาคารวะ  รูจักใหเกียรติอาจารย  และ
มีน้ําใจ  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อความ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมดีพอ  ในทํานอง
เดียวกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ กระบวนการเรียนการสอนยังมุงเนนเนื้อหา  ไมไดฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรค และคิดเชิงระบบ  รายวิชาพ้ืนฐานดานภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลย ี ท่ีจัดให
นักศึกษาทุกสาขาเรียนยังมีนอย ไมเพียงพอท่ีจะพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไดทุกดาน  
ประกอบกับกิจกรรมเสริมท่ีจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและคณะยังไมมุงเนนในคุณลักษณะดังกลาวเทาท่ีควร  
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  4.2  ผลการประเมินดานความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร  
       4.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู
ความเปนเลิศ     ความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงอยูในระดับปานกลางซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารทุกระดับยังไมไดนํากลยุทธมากําหนดแนวปฏิบัติรวมกันใหชัดเจนและเปนรูปธรรม   
การจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตรดานนี้ยังนอย ปจจัยนําเขา(Input) ทุกดานยังไมเอ้ือในการบริหารจัดการ  
เชน  จํานวนอาจารยผูสอน  สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน  และปจจัยสนับสนุนตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับผล
การสนทนากลุมของอาจารย และผลการสัมภาษณผูบริหาร  ท่ีเห็นวา  อธิการบดีควรใหความสําคัญกับงาน
วิชาการมากข้ึน  และเนนการจัดการเรียนการสอนเปนอันดับหนึ่ง  โดยกําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย  
และตองจัดงบประมาณใหดวย   
     4.2.2  ผลการประเมินดานความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  
บูรณาการสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน      ตามความคิดเห็นของบุคลากร
สายวิชาการในภาพรวมผูบริหารทุกตําแหนงอยูในระดับปานกลาง และยังไมผานเกณฑการประเมิน  ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะอาจารยสวนหนึ่งยังขาดทักษะในการทําวิจัยทําใหมองเห็นเปนเรื่องยาก และไมมีแรงจูงใจในการทํา
วิจัย ประกอบกับมีภาระงานสอนและภารกิจอ่ืนๆท่ีคณะมอบหมาย  จึงไมมีเวลาทุมเทใหกับการพัฒนา
งานวิจัย  ท้ังๆท่ีแตละคณะพยายามสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยหายวิธี   เชน บางคณะพยายามสนับสนุน
โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายและใหคําแนะนําชวยเหลือ  จัดสรรงบประมาณให  และใหรางวัล  ดังคํากลาว
ของคณบดีทานหนึ่งท่ีกลาววา  “การพัฒนางานวิจัยไมคอยประสบผลสําเร็จ  เพราะอาจารยไมคอยสนใจ”  
ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไมไดนํากลยุทธท่ีกําหนดไวมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
   4.2.3 ผลการประเมินดานความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของ
ผูบริหาร ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการ อยูในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและเปนรายขอทุกขอซึ่งไมผานเกณฑการประเมินท่ี
กําหนดไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  อธิการบดียังแสดงบทบาทในประเด็นท่ีถูกประเมินไดไมชัดเจนเปนรูปธรรม
เทาท่ีบุคลากรคาดหวัง  เนื่องจากพ่ึงเริ่มจัดตั้งศูนยศิลปะและวัฒนธรรม  ยังจําเปนตองแกปญหาเรื่องคาใชจาย
ของพนักงานอีกมาก  ดังคํากลาวของอธิการบดีในการใหสัมภาษณวา 
          “ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง กําลังอยูในข้ันตอนการวางแผนใหมีกิจกรรมตาม
ประเพณีครบ 12  เดือน เพ่ือดึงดูดลูกคา  แตในระยะแรกนี ้ ตองทําใหโรงแรมอยูรอดกอน  โดยตองหาเงิน
เปนคาใชจายพนักงาน และคาสาธารณูปโภค  ขณะนี้มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารศูนยฯ  
แลว ในทํานองเดียวกันผลการสัมภาษณผูบริหารอ่ืนๆก็ไดแสดงความคิดเห็นวา “ยุทธศาสตรท่ี 3 ยังตองแกไข
เรื่องการบริหารจัดการศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางอีกมาก” “การพัฒนาศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนลาง  สถานท่ีพรอมแตกิจกรรมไมเห็นเปนรูปธรรม  การบริหารจัดการยังไมดี”      
   อยางไรก็ตาม ผลการประเมินความพึงพอใจในบทบาทการบริหารงานตามภารกิจหลักของคณบดี
และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในยุทธศาสตรท่ี 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน   พบวา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
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อาหาร   และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาพรวมและเปนรายขอทุกขออยูในระดับมากและผาน
เกณฑการประเมิน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกิจกรรมเสริมในดานนี้มาก  เชน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพราะ
มีสาขาท่ีเก่ียวของในดานนี้หลายสาขา เชน ศิลปะ นาฏศิลป ดนตรี ภาษาไทย  เปนตน  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหาร มีกิจกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และพลังงาน สิ่งแวดลอม สวนคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดนํานักศึกษาไปชวยงาน ทุกดานในกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย  เชน  ดาน
การกอสราง  ออกแบบ  ตกแตง  โดยคณะไดรับมอบใหเปนแมงานเสมอ     
      สวนความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 3 ของบคุลากรสายวิชาการ  ท่ีมีตอคณบดีคณะครุศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ  ในภาพรวมและเปนรายขอทุกขออยูในระดับ
ปานกลางซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและบุคลากรยังไมเขาใจโครงสรางและ
ขอบขายงานของยุทธศาสตรในดานนี้อยางชัดเจน  ครอบคลุม และลึกซึ้งเทาท่ีควร ทําใหการจัดกิจกรรมเนน
ไปในดานศาสนา ประเพณี  และการแสดง โดยมีลักษณะเหมือนเดิมทุกป  ซึ่งแทท่ีจริงแลววัฒนธรรมมี
ความหมายครอบคลุมถึงวิถีชีวิต (Way  of Life ) ทุกดาน  เชน ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4.2.4  ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนามหาวิทยาลัย      
ใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ของผูบริหารสวนใหญในภาพรวมและในรายขออยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน มีเพียงบาง
ตําแหนงท่ีมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลางและไมผานเกณฑการประเมิน  ซึ่งไดแก คณบดีคณะครุศาสตร  
และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสวนใหญเขาใจในบทบาทหนาท่ีและ
พยายามพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ท่ีเรียกวา  
หลักธรรมาภิบาล ( วิมล  นาวารัตน ,2555 : ออนไลน)   ดังคําใหสัมภาษณของผูบริหารทานหนึ่งท่ีกลาววา  
 “บทบาทการบริหารงานตามยุทธศาสตรท้ัง  4  ดาน คณะพยายามทําทุกยุทธศาสตร ดานการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล  ใชการมีสวนรวม  ใชความเปนพ่ีเปนนองพูดคุยกัน  มีสัมพันธท่ีดีกับอาจารย  ใหทุกคนเห็น
งานทุกอยางตั้งแตตน”   
     สวนคณบดีคณะครุศาสตร  และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผลการประเมินยังไมผานเกณฑ 
อาจเปนเพราะ ยังไมเห็นความสําคัญ  หรือยังมีความเขาใจท่ีไมชัดเจนเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ียึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเปนองคการแหงการเรียนรู  รวมไปถึงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยไมไดกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาใหชัดเจนเปนรูปธรรมรวมกันและไมไดจัดสรร
งบประมาณใหดวย 
  4.2.5 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการในบทบาทของผูบริหารมิติคุณลักษณะ 
ผูบริหารสวนใหญมีผลการประเมินในภาพรวมและเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับมาก  ซึ่งผานเกณฑการ
ประเมิน  มีบางตําแหนงท่ีมีคาเฉลี่ยยังไมผานเกณฑการประเมิน  ซึ่งไดแก คณบดีคณะครุศาสตร  และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ  แสดงวาผูบริหารของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีภาวะผูนํา สอดคลองกับ ทองใบ  สุชารี 
(2548 : 38) ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีภาวะผูนําประกอบดวยการมีความซื่อสัตย  มีความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี  
มองการณไกล  มีความสามารถในการจูงใจ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง   ประเด็นท่ีพบวามีปญหารวมกัน
ไดแก  การมีวิสัยทัศนในการบริหารงานตามบทบาทหนาท่ีและการพัฒนาองคกรใหเปนผูนําทางวิชาการ  มี
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ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ฉลาด  มองการณไกล  และคิดนอกกรอบ   กลาคิด กลาตัดสินใจ  ทักษะในการ
สื่อสาร  สามารถจูงใจเสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวางบุคลากร  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
คุณลักษณะดังกลาวเปนศักยภาพเฉพาะตัว  ซึ่งตองใชเวลาและประสบการณในการบมเพาะใหเกิดการเรียนรู 
 
  4.3  ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
      4.3.1 ผลการประเมินพบวา  โครงการตามแผนของปงบประมาณ 2555  มีการดําเนินการ 
รอยละ  95.63  เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2554  พบวา มีการดําเนินการรอยละ 91.05  จะเห็นวา 
หนวยงานมีการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมข้ึน   แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการท่ีดีข้ึนของการบริหารโครงการของ
หนวยงาน อาจเปนเพราะสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณของหนวยงานตางๆ 
อยางจริงจังตอเนื่องหลายป และประกาศผลการประเมินใหทราบโดยท่ัวกันท้ังทางเอกสารและเผยแพรผาน 
website ของสภามหาวิทยาลัยมีผลใหทุกหนวยงานปรับตัวเตรียมพรอมเพ่ือรับการประเมิน ใหความสนใจ
ศึกษาเกณฑการประเมิน ท่ีสภาฯกําหนด นําไปแกไข ปรับปรุงการบริหารโครงการภายในหนวยงานใหเปน
ระบบดีข้ึน ตรวจสอบไดงายและรวดเร็วข้ึน  
   4.3.2  ผลการประเมินประสิทธิผลของการใชงบประมาณ  พบวาผานเกณฑ รอยละ 68.19  
ไมผานเกณฑ รอยละ  31.81  ซึ่งเกิดจากการไมประเมินดานคุณภาพรอยละ 24.13   เม่ือเปรียบเทียบการไม
ประเมินคุณภาพโครงการระหวางปงบประมาณ 2554 กับปงบประมาณ 2555 พบวาปงบประมาณ 2554 ไม
ประเมินคุณภาพ รอยละ 16.95 แสดงวามีการไมประเมินคุณภาพเพ่ิมข้ึนซึ่งพบใน 18 หนวยงาน  ท้ังนี้เกิดจาก
บางหนวยงานไมทราบวาวิธีการประเมิน  บางหนวยหัวหนาหนวยงาน ไมเขารวมรับฟงการประเมินดวยตนเอง 
ไมรับทราบปญหา จึงไมเกิดการแกไข   หลายหนวยงานเขียนโครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานไวในยุทธศาสตร 
และดําเนินงานโดยไมประเมินคุณภาพซึ่งเปนปญหาเดียวกับปงบประมาณ  2554 ซึ่งยังไมไดรับการแกไข บาง
หนวยงานไมประเมินคุณภาพตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  แตประเมินดวยเกณฑของหนวยงาน เชน  
ประเมินจากผลงาน ชิ้นงานท่ีทํา  ผลงานวิจัย การใหทุนวิจัย  การจัดทําวารสารวิชาการ  การจัดสัมมนา  ฯลฯ  
บางโครงการหนวยงานทํารวมกับจังหวัด และไมไดประเมินคุณภาพ เชน โครงการพิบูลฟนฟูน้ําทวม  ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  บางหนวยงานไมเห็นความสําคัญของการประเมินดานคุณภาพตามเกณฑท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด อาจเกิดจาก ไมมีสวนรวมคิด ไมเห็นดวย  ไมเขาใจ  หรือมีทัศนคติท่ีไมตอเกณฑ  
    4.3.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ พบวาผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 
83.92  เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2554  มีประสิทธิภาพผานเกณฑรอยละ  80.54  เพ่ิมข้ึน 3.37 
แสดงวาหนวยงานมีประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณตามเกณฑท่ีประเมินดีข้ึน  ซึ่งอาจเปนเพราะ
เกณฑท่ีใชในการประเมินคงท่ี  และเหตุผลท่ีสําคัญคือการประเมินประสิทธิภาพโครงการเปนการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชเงิน ทุกหนวยงานใหความสนใจศึกษาเกณฑท่ีสภาฯกําหนด และนําไปแกไขดีมาก  
ขอบกพรองในการบริหารการใชเงินลดลงทุกขอ เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2554 กับปงบประมาณ 
2555 จะเห็นพัฒนาการท่ีดีข้ึน  
 
ขอเสนอแนะ 
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 จากผลการประเมินการบบริหารงานของมหาวิทยาลัยครั้งนี้  คณะทํางานมีขอเสนอแนะท่ีจะนําไปสู
การแกไขปรับปรุง  ดังนี้ 
 1. ดานสภาวะแวดลอม 
      1.1 ควรบริหารเชิงรุกโดยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการใหหลากหลายและเพียงพอใน
การจัดการศึกษาตอบสนองตอความตองการจําเปนของทองถ่ินและตลาดงาน   มีการสํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมายตางๆในทองถ่ินอยางจริงจัง  เปนระบบและโดยตอเนื่องทําใหการจัดการศึกษาใหตอบสนองกับ
ความตองการจําเปนและการเปลี่ยนของสังคมและเทคโนโลย ี กลาเปดหลักสูตรใหมๆท่ีตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยียุคใหม  รวมถึงการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 
       1.2 ผูบริหารควรใหความสําคัญและกําหนดนโยบายและเปาหมายอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ใน
เรื่องการตระหนักและมีความรูถึงคุณคาของธรรมชาต ิพลังงาน  และสิ่งแวดลอม  และการเปนสังคมแหงการ
เรียนรู  การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสรางภูมิคุมกันท่ีจะตองอยูในสังคมยุค 
โลกาภิวัตนท่ีมึความเจริญทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  และเต็มไปดวยปญหาทางสังคมนานัปการไดอยางมี
คุณภาพ 
        1.3 ควรกําหนดนโยบายและแนวทางเก่ียวกับความเปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ินใหชัดเจนและ
ใหประชาคมในมหาวิทยาลัยเขาใจตรงกัน  
 

2. ดานปจจัยนําเขา    
         2.1 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและวิธีการท่ีชัดเจนในการแกปญหาเรื่องปจจัยนําเขาทุกดาน 
ตลอดจนมีกระบวนการติดตามผลโดยใชการวิจัยและพัฒนา  เชน  อาจารยผูสอนควรมีจํานวนพอเพียงและ
ไดรับการพัฒนา  มีแผนการรับและแผนการพัฒนาคุณลักษณะโดยตอเนื่อง  มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ี
เปนระบบชัดเจน มีหลักสูตรหลากหลายแปลกใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการ
พัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการใหทันสมัยและพรอมใช  มีการแกปญหาเรื่องความสกปรกจากมูลนกพิราบ  
พัฒนาเว็บไซดประชาสัมพันธเก่ียวกับการลง ทะเบียน  การเปดวิชาเลือกเสรี การรวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ใหชัดเจน เขาถึงงาย  และทันเวลา พัฒนาการบริการดานงานทะเบียนวัดผลของนักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ  จัดสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสวยงามนาอยูและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว   และ
ปรับปรุงการบริการท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมท้ังจัดสรรงบประมาณท่ีมากเพียงพอในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การรับบุคลากรสายสนับสนุนควรใหเหมาะสมกับงานท่ีทํา มีการกระจายเพ่ิมบุคลากรท่ี
สนับสนุนดานวิชาการใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน   การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปน
นักวิชาการเฉพาะทาง  ควรใหคณะมีสวนพิจารณารวมดวย เพราะบุคคลดังกลาวตองมาทํางานท่ีคณะ  
บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนาเรื่องการมีใจใหบริการมากข้ึนควรมีการวิเคราะหงานของเจาหนาท่ี
ใหชัดเจน และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลวาทําตามหนาท่ีหรือไม  ซึ่งควรสงผลถึงการพิจารณาความดี
ความชอบดวย   
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  2.3 จํานวนนักศึกษาแรกเขาควรรับตามแผนและใหสาขาวิชามีโอกาสคัดเลือก  นักศึกษาท่ี
เพ่ิมเขามายังไมมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายท่ีจะตองปรับพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหแกนักศึกษา
กอนเขาเรียน และพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
    3. ดานกระบวนการ 
           3.1  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร  โดยจัดการเรื่อง
สวัสดิการ  คาตอบแทน เงินเดือนใหเหมาะสม ทําใหบุคลากรรูสึกอบอุน เปนสุข และมีคุณคา จัดบรรยากาศ
ในมหาวิทยาลัยและสถานท่ีทํางานใหนาอยู มีกิจกรรมและวิธีการสื่อสารท่ีสรางความรูสึกผูกพัน เปนกันเอง ไม
มีชองวางระหวางผูบริหารและบุคลากร 
           3.2  ควรพัฒนาอาจารยดานความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและความเปน
ความครอูยางเขมขนจริงจังหลากหลายรูปแบบ เชน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพาไปศึกษาดูงาน  และการ
ประชุมสัมมนา   
           3.3  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดหลักเกณฑ และทิศทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสนับสนุนงบประมาณ
อยางพอเพียง   
          3.4 กองบริการการศึกษาควรมีผูรูจริงในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและตั้งหนวยข้ึนมาเพ่ือดูแล
เรื่องหลักสูตรโดยตรงเหมือนกับการดูแลเรื่องการประกันคุณภาพ และควรมีเอกสารท่ีเปนมาตรฐานเพ่ือเปน
แบบอยาง  และควรพัฒนาหลักสูตรใหมีเอกลักษณของตนเอง และทันสมัย   
              3.5  ควรพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษา  มีการมอบหมายบุคลากรใหคอยดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการใชงาน  และมีการ
บํารุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ใหเพียงพอ  เหมาะสม และพรอมใช  
                3.6   มหาวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษา มีคุณธรรมพ้ืนฐานตาง ๆ  เชน
การรูจักพูด  รูจักกาลเทศะ  การมีจิตอาสาและการแสดงน้ําใจ”           
         3.7 มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายในการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  รวมถึงการแสวงหาผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต  ควรทํา  MOU กับบริษัท
ใหญ ๆ  เพ่ือรวมมือกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และควรเขาโครงการสหกิจทุกสาขาวิชาเพ่ือ
สรางโอกาสการไดงานทําแกนักศึกษา 

      4. ดานผลผลิต 
          4.1  มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ

เรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง  5  ดาน และชี้แจงใหเกิด
ความเขาใจรวมกันเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  ควรใชกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหและคิดเชิงระบบ  จัดกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะดานจิตอาสา  ดานวินัยและมารยาทตางๆ เพ่ิมกิจกรรมใหนักศึกษากลาคิด  กลาทํา กลา
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แสดงออกมากข้ึน  เปดโอกาสใหไดสัมผัสกับโลกภายนอก พัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมใหดี  ใหความสําคัญเรื่อง
การแตงกาย เพราะเปนคุณภาพพ้ืนฐาน   

  4.2 ควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตดานภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาทุก
สาขาวิชา   นโยบาย 3 ภาษาควรจัดทําใหเปนมาตรฐานและจริงจัง  ควรมีคณะกรรมการดูแลในเรื่องนี้
โดยเฉพาะ 
    4.3 ผูบริหารควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับความรูและทักษะในการบริหารงานอยาง
เขมขนและตอเนื่อง   และผูบริหารระดับกลาง ควรนําวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาเปนแนว
ปฏิบัติใหสอดคลองและเปนรูปธรรมเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  
              4.4 มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู  รวมไปถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอม  ภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  ใหชัดเจนเปนรูปธรรมรวมกันและจัดสรรงบประมาณใหดวย 
     4.5  การบริหารศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลางของมหาวิทยาลัยควรอาศัยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
      4.6 ขอเสนอแนะในการบริหารงบประมาณ  
              4.6.1  การบริหารงบประมาณควรสอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยควรนําผล
การประเมินท่ีผานมาและผลการประเมินปงบประมาณ 2555 รวมท้ังผลการวิเคราะห  SWOT  ไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและบริหารการใชงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปน เสริมจุดแข็ง (Strengths) แกไขจุดออน (Weaknesses) สรางโอกาส (Opportunities) เตรียมพรอม
สําหรับอุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threats) ท่ีตองเผชิญท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
                 4.6.2  สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณใหชัดเจน และประชาสัมพันธหรือแจงเกณฑการประเมินใหหนวยงานทราบลวงหนา
กอนเขียนโครงการ และกอนเริ่มดําเนินการ เพ่ือใหการบริหารการใชงบประมาณของหนวยงานมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพถูกตองตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
            4.6.3 เกณฑการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ควร
เปนเกณฑท่ีนิ่งและชัดเจน ใหโอกาสหนวยงานเรียนรู ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน หนวยงานควรมีสวนรวมในการ
กําหนดเกณฑ  เพ่ือใหเกิดการยอมรับรวมกัน  การปรับเกณฑทําไดโดยเพ่ิมระดับความเขมขนของเกณฑเพ่ือ
เพ่ิมความเขมแข็งในการบริหารการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน เชน เกณฑการ
ประเมินประสิทธิผลซึ่งตองมีการประเมินท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ ควรปรับเกณฑดานคุณภาพให
ประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงคของโครงการ ไมใชประเมินความพึงพอใจเรื่องอาหาร สถานท่ี หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก เปนตน  
                 4.6.4  มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเขียนโครงการใหตรง
ตามยุทธศาสตร  ทําความเขาใจใหชัดเจนวาโครงการประเภทใดควรจัดอยูในยุทธศาสตรใด หนวยงานระดับ
คณะทุกคณะควรเสนอโครงการครบท้ัง 4 ยุทธศาสตร แตไมควรมีโครงการมากเกินไป ควรคํานึงถึงกําลังคน 
และเวลาใหเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดปญหาดําเนินการไมทัน กันเหลื่อมป คืนเงิน หรือไมเบิกเงิน  ถาเปนการใช
งบประมาณในการดําเนินงานประจํา เชนการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนโดยใชงบบริหารของหนวยงาน
ไมควรเขียนเปนโครงการลงตามยุทธศาสตร ท้ังนี้เพราะถาระบุในยุทธศาสตรใด จะตองมีการประเมินโครงการ
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ตามเกณฑของสภามหาวิทยาลัยทุกโครงการ  หนวยงานท่ีควรเปนหลักใหคําแนะนําท่ีถูกตองแกทุกหนวยงาน
คือ “กองนโยบายและแผน”            
         4.6.5  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน     
พิจารณาจากงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2555 จํานวน 566,961,150 บาท  
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหแก 24 หนวยงานในการดําเนินโครงการเพียง 48,519,537 บาท คิดเปน
รอยละ 8.55 เทานั้น การท่ีบางหนวยงานใชงบประมาณไมหมดตองกันเหลื่อมป คืนเงิน ไมเบิกเงินไมใชเพราะ
งบประมาณมากจนใชไมหมดแตเพราะหนวยงานมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนนอย  ในขณะท่ี
จํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหภาระงานดานการสอนและภาระงานดานอ่ืนเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย   
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
       
  จากผลการประเมินครั้งนี้  คณะทํางานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสําคัญเรงดวนตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1.สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝายและทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความรูสึกม่ันคง
ทางจิตใจ  มีความภาคภูมิใจในตนเองและมหาวิทยาลัย  อันจะสงผลถึงความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร  มี
ความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน  มีความเปนเอกภาพ  เปนพลังสําคัญท่ีจะรวมกันวางแผน  และดําเนินการ
เพ่ือพัฒนากิจกรรมตางๆอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  2. ยึดหลักการมีสวนรวมและกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ  เพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ  
มีหนาท่ีและมีความรับผิดชอบตอภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยรวมกันโดย “รวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหา”  
  3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนในดานกระบวนการผลิตบัณฑิต  เพ่ือใหเกิดการพัฒนา  แกไขจุดออนใน
ดานปจจัยนําเขา  ซึ่งไดแกอาจารย  นักศึกษา  ตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆ  อันสงผลถึงคุณภาพของบัณฑิต  
  4. ใหความสําคัญกับผลการประเมินทุกรูปแบบท้ังจากการประเมินภายในและภายนอกอยางแทจริง  
อันหมายถึงการพยายามแกไขปรับปรุงประเด็นตางๆตามขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
  5. ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางปญญาของนักศึกษา อันไดแก ความสามรถในการคิด
วิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดเชิงระบบ ตั้งแตการกําหนดในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมเสริมตางๆ 
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