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31 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
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ตามประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
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35 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาจ าแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
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36 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
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37 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

124 

38 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

124 

39 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

125 

40 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของส านักงานอธิการบดีจ าแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
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41 จ านวน รอ้ยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของส านักงานอธิการบดีจ าแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
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46 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ คณะครุศาสตร์ 132 

47 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  โรงเรยีนสาธิตฯ 132 

48 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 133 

49 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 133 

50 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 134 



 
 

51 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 134 

52 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ 135 

53 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 
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54 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 136 

55 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  บัณฑติวิทยาลัย 136 

56 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 137 

57 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 137 

58 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 138 

59 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี 
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60 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  กองกลาง 139 
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62 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน 140 

63 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ กองบริหารงานบุคคล 140 

64 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  กองบริการการศกึษา 141 

65 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา 141 

66 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ กองมาตรฐานฯและประกันคุณภาพ 142 

67 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี 142 

68 ผลการประเมินระสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 143 

69 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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70 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณกองฯพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 144 

71 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 144 

72 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการบริหารโครงการ 149 
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2554)  และปริญญาตรี 4 ปี(เข้าเรียนปี 2555) 
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75 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 

2558 จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
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76 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ปีการศกึษา 2558 

 (เข้าเรียนปีการศึกษา 2553 ส าหรับปริญญาเอก และปีการศึกษา 2554  ส าหรับระดับ 

ปริญญาโท) 
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77 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตจ าแนกตาม

คณะ 
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78 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑติศกึษาตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตจ าแนกตาม

คณะ 

158 

79 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑติศกึษาตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต จ าแนกตาม

หลักสูตรที่ศึกษา 
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80 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2558 160 

81 จ านวนและร้อยละของบัณฑติคณะครุศาสตรท์ี่มงีานท าจ าแนกตามสาขาวิชา 161 

82 จ านวนและร้อยละของบัณฑติคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มงีานท าจ าแนกตาม 

สาขาวิชา 

161 

83 จ านวนและร้อยละของบัณฑติคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ที่มีงานท าจ าแนกตาม    

สาขาวิชา 
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84 จ านวนและร้อยละของบัณฑติคณะวทิยาการจัดการที่มีงานท าจ าแนกตามสาขาวิชา 163 

85 จ านวนและร้อยละของบัณฑติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่มีงานท าจ าแนกตาม

สาขาวิชา 
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86 จ านวนและร้อยละของบัณฑติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มงีานท าจ าแนกตาม

สาขาวิชา 
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87 จ านวน ร้อยละโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2558 จ าแนก

ตามคณะ 
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88 จ านวนทุนวิจัยของอาจารย์ ในปีงบประมาณ 2558จ าแนกตามคณะและแหล่งทุน 167 

89 รายชื่อโครงการวจิัยของอาจารย์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 168 

90 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของอธิการบดี

และการประเมินตนเองด้านการพัฒนาบุคลากร 

170 

91 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี 

และการประเมินตนเองด้านการกระจายอ านาจการบริหารจัดการองค์การแบบเชื่อมโยง 

เครือขา่ย 
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92 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของอธิการบดี

และการประเมินตนเองด้านการสรา้งคุณค่าใหก้ับผลผลิต 
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93 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของอธิการบดี 

และการประเมินตนเอง  ดา้นการมุง่สูค่วามเป็นสากลบนฐานความเป็นราชภัฏเพื่อการ 

พัฒนาท้องถิ่นและด้านการพัฒนาวัฒนธรรมชาวราชภัฏในศตวรรษที่  21 
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94 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่ออธิการบดีและการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 180 

95 ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา และการประเมินตนเอง ที่มตี่อการบริหารงานตาม 

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการผลติครู   

การประสานผู้รู้ การวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
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96 ความคิดเห็นของบุคลากร และการประเมินตนเอง ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการยกระดับคณาจารย์และบุคลากร         

188 

97 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อคณบดีคณะครุศาสตร์และการประเมิน

ตนเองด้านคุณลักษณะ 

189 

98 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประเมินตนเองดา้นบุคลากร  ด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ 
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99 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประเมินตนเองดา้นการผลิตบัณฑติและส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม และด้านเสริมความเด่นของคณะ 

194 

100 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 
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101 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย

ของคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์และการประเมินตนเองการพัฒนา

กระบวนการผลติบัณฑิต และดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

200 

102 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการประเมินตนเองด้านการพัฒนาและส่งเสริม

ความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ และด้านการพัฒนาระบบการ

บริหาร 

202 

103 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

203 

104 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและการประเมินตนเองดา้นการจัดการศกึษา  และ 

 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

206 



 
 

105 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและการประเมินตนเองดา้นการวิจัย  การบริการ 

ชาการแก่สังคม  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านการประกันคุณภาพ 

208 

106 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการและการ

ประเมินตนเองดา้นคุณลักษณะ 

210 

107 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

 ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการประเมินตนเองด้านการพัฒนา

กระบวนการผลติบัณฑิต  การวิจัย  การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น  และด้านการพัฒนาต่อยอดทางปัญญา ฯ 

213 

108 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการประเมินตนเองด้านการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ          

215 

109 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการ

ประเมินตนเองดา้นคุณลักษณะ 

216 

110 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประเมินตนเองด้านการผลิตบัณฑติ  ด้าน

การพัฒนาการวิจัย และด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการเครื่องปั้นดินเผาและ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

219 

111 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประเมินตนเองด้านการพัฒนาคณะให้เป็นองค์การ

แหง่การเรียนรู้   และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหไ้ด้มาตรฐาน         

221 

112 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การประเมนิตนเอง  ดา้นคุณลักษณะ 

222 

113 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยและการประเมินตนเอง  ดา้นการยกระดับมาตรฐานการผลิต

บัณฑติ ดา้นการสร้างผลงานวิจัย และด้านการสร้างมาตรฐานทางวิชาการและบริการ

สังคม 

225 

114 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยและการประเมิน

ตนเองด้านคุณลักษณะ 

228 

115 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของ

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและการประเมินตนเองด้านการพัฒนาการวิจัยใหไ้ด้

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดา้นถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ

232 



 
 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

116 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและการประเมิน

ตนเองด้านคุณลักษณะ 

233 

117 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย

ของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินตนเองดา้น

การสรา้งแหล่งเรียนรูเ้พื่อผลิตบัณฑิต และด้านการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

235 

118 ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินตนเองที่มตี่อการบริหารงาน 

ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและด้านการบริหารจัดการ 

238 

119 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

239 

120 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรมและการประเมินตนเอง ด้านการบริหาร

จัดการ  และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

242 

121 ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตอ่การบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย

ของผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรมและการประเมินตนเองดา้นการพัฒนา

บุคลากรและด้านการประกันคุณภาพ 

244 

122 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมและการประเมิน

ตนเองด้านคุณลักษณะ 

245 

123 ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตอ่การบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย

ของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและการประเมินตนเองด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและ ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 

247 

124 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและการประเมินตนเอง ด้านการใหบ้ริการ 

248 

125 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและการประเมินตนเอง

ด้านคุณลักษณะ 

249 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี

งบประมาณ 2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน 

โครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภา

มหาวิทยาลัย 2) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    

3) ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ  4) ประเมินคุณภาพของ

นักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์ และ 5) ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารแหล่งข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย เอกสารรายงานที่

เกี่ยวข้องได้แก่ วิสัยทัศน ์และนโยบายของผู้บริหาร ที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย, ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม วา่ด้วย งบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้ประจ าปีงบประมาณ 

2558,  คู่มือรหัส การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 และงบประมาณกัน

เงินเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ 2558  ฯ  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

จ านวน 12 คน  บุคลากรสายวิชาการจ านวน 329 คน   สายสนับสนุน  จ านวน 177  คน  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  408 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบบันทึกข้อมูล  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 

และแบบปลายเปิด  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร  และประเด็นค าถามในการสนนากลุ่ม  การ

วิเคราะหข์้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และขอ้มูลเชงิคุณภาพใช้การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหเ์นือ้หา 

 

สรุปผลการประเมิน 

   1. ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการ กับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  สรุปได้

ดังนี้  

      1.1 โครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมสอดคล้องกับนโยบายของ 

อธิการบดีทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  3 คือ ด้านการสร้างคุณค่าให้

ผลผลิต  



ข 
 

                1.2 โครงการของคณะครุศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุกโครงการ  

ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1 คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครู   

            1.3 โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายของ

คณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  3 คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม   

                  1.4 โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของ

คณบดีทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1 คือ ด้านการพัฒนากระบวนการ

ผลติบัณฑิต   

                  1.5 โครงการของคณะวิทยาการจัดการสอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1  คือ ด้านการจัดการศกึษา   

                   1.6 โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของคณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ  ด้านการ

พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต   

                   1.7 โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

คณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ด้านการยกระดับการผลิต

บัณฑติ   

                   1.8 โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของคณบดี

ทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางที่ 5  คือ ด้านการบริหารจัดการ   

                   1.9 โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ผู้อ านวยการทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  3 คือ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ   

                   1.10 โครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5  คือ ด้าน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล     

                   1.11 โครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบายของ

ผู้อ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม     
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                  1.12 โครงการของส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง

ผูอ้ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 1 คือ ดา้นการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  

 

              2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตาม

แผนงานโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

                    2.1 การด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  มีประสิทธิภาพเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับดีมาก  เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าการด าเนิน

โครงการในยุทธศาสตรท์ี่ 1-3 มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับดีมาก  ส่วน

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอยู่ในระดับดี  เมื่อจ าแนกตาม

หนว่ยงาน  ส่วนใหญ่มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับดีมาก  มีบาง

หนว่ยงานที่มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณในระดับควรปรับปรุง คือ คณะครุศาสตร์ และระดับ

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คอื บัณฑติวิทยาลัย  ส่วนประสทิธิภาพเชิงคุณภาพมีหน่วยงานที่อยู่ใน

ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ บัณฑติวิทยาลัย 

                    2.2 ประสิทธิผลของการด าเนนิโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและเมื่อ

จ าแนกตามหนว่ยงาน  ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับ

ดีมาก  เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า ทุกยุทธศาสตรม์ีการด าเนินตามแผนและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับดีและดีมาก   

     

             3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ สรุป

ได้ดังนี ้

                    3.1 ผลการประเมินประสทิธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม ประสบผลส าเร็จตามเกณฑก์ารประเมิน คดิเป็นรอ้ยละ 76.25 ซึ่งอยู่ในระดับดี  

                     3.2 ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของหนว่ยงาน 

จ านวน 24 หนว่ยงาน อยู่ในระดับดีมาก 8 หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาการจัดการ 2) คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร    3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4) สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   6) โครงการจัดตัง้กองคลัง และ 7) 
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กองพัฒนานักศกึษา และ 8) โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดี 5 หน่วยงาน 

คือ 1) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   2) บัณฑติวิทยาลัย 3) ศูนย์การศกึษาพิเศษ 4) 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม และ 5) กองนโยบายและแผน  นอกนั้นอยู่ในระดับพอใช้  8  

หนว่ยงาน   ควรปรับปรุง   2 หน่วยงาน  และควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  1 หนว่ยงาน  

                   3.3  ผลการประเมินประสทิธิภาพของการใชจ้่ายงบประมาณของ 11 

หนว่ยงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดีในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้        

                   3.4 ปัญหาที่พบในการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จา่ยงบประมาณ  คือ 

หนว่ยงานการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ 110 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 10.54  ซึ่งได้แก่  ขอ

ยกเลิกโครงการ  ขอโอนงบประมาณเนื่องจากไม่ด าเนินโครงการหรอืงบประมาณในการ

ด าเนนิโครงการไม่เพียงพอ  ขอเปลี่ยนแปลงเวลา/ไตรมาส  ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงนิ

งบประมาณ  ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้านปริมาณ  และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้านความพึง

พอใจ  

 

         4. ผลการประเมินคุณภาพของนักศกึษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

       4.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

              4.1.1 ในปีการศกึษา 2558  นักศกึษาระดับปริญญาตรีจ านวน 2,855 คน 

ส าเร็จการศกึษาตามแผนของหลักสูตร 1,739 คนคิดเป็นรอ้ยละ 60.91 โดยนักศึกษาคณะ   

ครุศาสตร์ส าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือนักศกึษาคณะ

วิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และเทคโนโลยีการเกษตร ฯส าเร็จ

การศกึษาตามแผนของหลักสูตรน้อยที่สุด  

              4.1.2 นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรทีี่ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 

2558 จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  ในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่ได้เกียรตนิิยม คิดเป็นร้อยละ  

81.12  ได้เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง ร้อยละ 10.46 และเกียรตนิิยมอันดับสอง รอ้ยละ 8.42 โดย

นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ด้เกียรตินยิมอันดับ 1 และ 2 มากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ นักศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ตามล าดับ  ส่วนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้เกียรตินิยม 

น้อยที่สุด 
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             4.1.3 นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ที่มกีารลงทะเบียนรับเข้าศกึษาจ านวน 

122 คน สามารถเรียนจบในเวลาที่มสีถานภาพการเป็นนักศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 55.74 ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนเกินแผนของหลักสูตร  หลักสูตรที่นักศกึษาสามารถเรียน

ส าเร็จการศกึษาตามแผนของหลักสูตรมากที่สุด  ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  สาขาวิทยาศาสตรชี์วภาพ   และสาขาวิทยาศาสตร์

ศกึษา  ส่วนหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศกึษาตามแผนของหลักสูตรก าหนดนอ้ยที่สุด 

ได้แก่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน   

            4.1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามความคดิเห็นของผูใ้ช้

บัณฑติจ าแนกตามคณะ  ทุกคณะมีคุณลักษณะทุกด้านอยู่ในระดับดี  ยกเว้นด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้ 

                     4.1.5 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑติศกึษา ตามความคดิเห็นของผูใ้ช้

บัณฑติจ าแนกตามคณะในภาพรวม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้นคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณลักษณะในระดับดีมาก  โดยมีคุณธรรมจริยธรรม  และทักษะ

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมากบัณฑติระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มี

คุณลักษณะทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก   บัณฑติระดับปริญญาเอกของคณะครุศาสตร์  มี

คุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ และทักษะการวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก   และ บัณฑติ

ระดับปริญญาโทของคณะมนุษยศาสตร์มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม และด้านทักษะ

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก   นอกนั้นอยู่ในระดับดี 

                     4.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑติศกึษา ตามความคดิเห็นของผู้ใช้

บัณฑติ  จ าแนกตามหลักสูตรที่ศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้นระดับปริญญาโท

หลักสูตรการบริหารการศกึษา  วิจัยและประเมินผลการศกึษา  และเทคโนโลยีการอาหารที่มี

คุณลักษณะในระดับดีมาก  โดยด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านทักษะความสัมพันธ์ อยู่ใน

ระดับดีมาก  นอกนั้นอยู่ในระดับดี 

           4.1.7 บัณฑติของมหาวิทยาลัยมีงานท า คิดเป็นรอ้ยละ 74.58   โดยบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ มีงานท ามากเป็นอันดับแรก รอ้ยละ 85.38 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีร้อยละ 76.54 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร้อยละ 74.32 
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ตามล าดับ  ส่วนบัณฑติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานท าน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 

69.05 

                       4.1.8 ในปีงบประมาณ 2558  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนวิจัยมากที่สุดจ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 ของอาจารย์ในคณะ รองลงมาคือ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทุนวิจัยจ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.26 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้รับทุนวิจัย 9 คน คิดเป็นร้อยละ  23.68 อาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการได้รับทุนวิจัยน้อยที่สุด แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับมากที่สุดคือ ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ รองลงมาคือกองทุนของมหาวิทยาลัย 

          4.1.9 ในปีงบประมาณ 2558  อาจารย์ของมหาวิทยาลัย  ได้รับเงินทุนวิจัย

รวมทั้งสิน้ 15,009,800 บาท  อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ได้รับเงินทุนวิจัยมากที่สุด  รองลงไป

คืออาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนคณะ

มนุษยศาสตร์ได้รับเงินทุนน้อยที่สุด  

                     4.1.10 โครงการวจิัยของอาจารย์ที่แลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2558 มจี านวน 

13 รายการ สว่นใหญ่เป็นโครงการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รองลงมาคือ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้จาก

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ รองลงมาได้จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย ในปี 2558 มงีานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ในฐานขอ้มูลของ ISI จ านวน 21 

รายการ โดยได้รับการอ้างอิง (Cited) จ านวน 10 ครั้ง 

 5. ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ และ

นโยบาย/ ยุทธศาสตรข์องผู้บริหาร  สรุปได้ดังนี้ 

         5.1 อธิการบดี   

         5.1.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานของอธิการบดีมีการปฏิบัติ

ตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เห็นว่า

อธิการบดีมกีารปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการมุ่งสู่ความเป็นสากลในระดับปาน

กลาง ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของอธิการบดีเห็นว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุดทุกด้าน       
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              5.1.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเห็นว่าคุณลักษณะของ

อธิการบดีด้านการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลและด้านการมภีาวะผูน้ าอยู่ในระดับมาก   

ในขณะที่การประเมินตนเองของอธิการบดีเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

                       5.1.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  

อธิการบดีเป็นผู้ที่มวีิสัยทัศน์ด ี ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น มคีวามเป็นกัลยาณมิตร มี
ความรูค้วามสามารถ แต่ควรให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการเพิ่มขึน้ส่งเสริมด้านวิชาการ

และการวิจัย ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพี่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

“บัณฑตินักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และให้ความส าคัญกับการผลิตครู  ในการ

กระจายอ านาจการบริหารควรมีการก ากับดูแล ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้อง

ส าหรับสาขาที่จ าเป็นต้องใช้ วัสดุ ครุภัณฑใ์นการปฏิบัติ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ควร

พิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อให้มีผลงานคุ้มค่ากับการลงทุน ควรพัฒนาหลักสูตรให้

ตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ยึดหลักการบริหารงานอย่างมี           

ธรรมาภบิาลโดยเคร่งครัด ควรท าแผนกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ และควรลงเยี่ยมหนว่ยงาน

ระดับคณะเพื่อเป็นก าลังใจ รับทราบปัญหา เห็นสภาพการท างานที่แท้จริง ดูแล รับรู้ถึงความ

จ าเป็นรบีด่วนที่ต้องแก้ไข 

 

              5.2 คณบดีคณะครุศาสตร์      

                      5.2.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์

ว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน  เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความคิดเห็น

เชน่เดียวกัน  ยกเว้นการพัฒนากระบวนการผลติบัณฑติครูที่เห็นวา่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่

นักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  ส่วนการประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่า

เกือบทุกด้านมกีารปฏิบัติในระดับมาก  ยกเว้นด้านการประสานผูรู้้ หน่วยงานและงบประมาณ

ที่ปฏิบัติในระดับปานกลาง 

                      5.2.2 บุคลากรสายวิชาการมคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะ

ครุศาสตร์ดา้นการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล และด้านการมีภาวะผูน้ าในระดับปานกลาง  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีคณะครุศาสตร์มีคุณลักษณะด้านการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง แต่ด้านการมภีาวะผูน้ าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่

นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก และการประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
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                       5.2.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าคณบดี

คณะครุศาสตร์เป็นคนดี ใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ

กระตือรือร้นในการท างานแต่ควรศึกษาท าความเข้าใจกับงานในหน้าที่ให้ชัดเจน  ควรสร้าง

ทีมงานในการบริหาร วางระบบงานและกระจายงานให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วม  ควรก าหนด

นโยบายและติดตามงานและจัดล าดับความส าคัญของงาน  รวมทั้งปัญหาที่ต้องด าเนินการ

แก้ไข ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้เวลาแก่การประชุมมากขึ้น และเสริมสร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ  

 

               5.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

                     5.3.1 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเกือบทุกด้านมกีารปฏิบัติใน

ระดับมาก  ยกเว้นด้านเสริมความเด่นของคณะที่บุคลากรสายวิชาการเห็นว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับปานกลาง  ในขณะที่การประเมนิตนเองของคณบดี เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากและ

มากที่สุดทุกด้าน  

                     5.3.2  บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและนักศกึษาเห็นว่าคุณลักษณะ

ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งด้านการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และด้านการมีภาวะผูน้ าว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของ

คณบดี เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

                      5.3.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  คณบดี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนที่เข้าถึงงา่ย  มีความยุติธรรม มเีมตตากรุณา เปิด

กว้างในการเสนอความคิดเห็น   และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงาน  แตก่ารก าหนด

วิสัยทัศน ์และ นโยบายควรให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรในคณะใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  

ควรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมของอาจารย์ใหม้ากขึ้น ส่งเสริมบุคลากรใหร้วมกลุ่ม

ในการท างานวิจัยในเชิงบูรณาการ   การรับนักศกึษาควรค านงึถึงเรื่องปริมาณและคุณภาพ 

เพราะจ านวนนักศึกษามากเกินไปท าให้มปีัญหาเรื่องความแออัด และอุปกรณ์การสอนไม่

เพียงพอ   
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        5.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                    5.4.1 บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา เห็นว่าการบริหารงานของ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วา่มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  ส่วนบุคลากร

สายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ  วิจัย และการบริการวิชาการ ที่เห็นว่าอยู่ใน

ระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

            5.4.2  บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมภีาวะผูน้ าในระดับ

มาก   ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีมคีุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรร

มาภบิาลในระดับปานกลาง  แตด่้านการมภีาวะผูน้ าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การ

ประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีคุณลักษณะทั้งสองด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

5.4.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคนสุขุม  รอบคอบ มคีวามเป็นผูน้ าสูง และมีความ

ฉลาดทางอารมณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล กระตุ้นใหอ้าจารย์ผลิตผลงานทาง

วิชาการ  เน้นเรื่องการท างานตามระเบียบ  ตรงเวลาและท าตามกฎเกณฑ ์แตก่ารบริหารงาน

ควรมีความเป็นธรรม มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน

งาน  และเห็นความส าคัญของงานวิชาการให้มาก   ให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น 

การมอบหมายงานให้คนท างานควรเลือกให้เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ 

 

             5.5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                           

                    5.5.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย

ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการมกีารปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน   เชน่เดียวกับ

บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการสังคม  และด้านศลิปะ

และวัฒนธรรมมกีารปฏิบัติในระดับปานกลางดว้ย   สว่นด้านอื่นเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับ

มาก  ในขณะที่นักศกึษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  และการประเมินตนเองของคณบดี

เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

                   5.5.2  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดี

คณะวทิยาการจัดการด้านการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ในขณะที่คณบดีประเมิน

ตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด 

                      5.5.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าคณบดี

คณะวทิยาการจัดการ  เป็นคนกล้าคิด กล้าพูด  กล้าตัดสินใจ และมีบุคลิกภาพดี  แตค่วร

ค านงึถึงหลักธรรมาภิบาลโดยมีความโปร่งใส ไม่คลุมเครือ ไม่แบ่งพรรคพวก และใช้การ

บริหารจัดการแบบมีสว่นร่วม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา  รับฟังความเห็น

ของบุคคลด้วยใจเป็นธรรม   สร้างความรูส้ึกอบอุ่นใจในการท างานเพื่อให้อาจารย์รักคณะ

และท างานอย่างมคีวามสุข  นอกจากนี้ควรมคีวามเป็นผู้น าทางวิชาการ  เห็นความส าคัญ

ของทุกหลักสูตรอย่างเสมอภาค  และควรมีการทบทวนแผน/นโยบาย/กลยุทธ์  อย่างเป็น

ระบบ   

 

              5.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

                   5.6.1 บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษาเห็นว่าการ

บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมกีาร

ปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน     

                   5.6.2  บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษาเห็นว่า 

คุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ด้านการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ในขณะที่คณบดีประเมิน

ตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 

                  5.6.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  คณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีความเป็นผู้น า เข้าถึงง่าย ช่วยแก้ไขปัญหา 

บริหารงานแบบมีสว่นร่วม  และให้ความส าคัญกับบุคลากรในคณะ แต่ควรปรับปรุงและ

พัฒนาในเรื่องการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและงบประมาณในการ

พัฒนาบุคลากรของคณะ 

 

          5.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                  5.7.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติระดับปานกลางเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้าน
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การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวชิาการเครื่องปั้นดินเผาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมที่เห็นว่ามี

การปฏิบัติในระดับมาก  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับ

มากทุกด้าน ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   

                   5.7.2  บุคลากรสายวิชาการ  เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ด้านการมีภาวะ

ผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีคุณลักษณะใน

ระดับมาก ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด 

                 5.7.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้มคีวามฉลาดทางอารมณ์  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน

และซื่อสัตย์ สุจรติ ในการปฏิบัติงาน มธีรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แต่ควรมีความ

เข้มแข็งและผลักดันเพื่อประโยชน์ของคณะให้มากขึ้นทั้งด้านงบประมาณและด้านครุภัณฑ์  

และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล   

 

         5.8 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย                               

                  5.8.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย 

ของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มกีารปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน  เช่นเดียวกับบุคลากรสาย

สนับสนุน  ที่เห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติแตด่้านการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

และด้านการสร้างมาตรฐานทางวชิาการและบริการสังคมในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการ

ส่งเสริมและสนับสนุนคณะยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑติเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ในขณะ

ที่นักศกึษาเห็นว่าคณบดีมกีารปฏิบัติในระดับมากเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการสร้าง

มาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมที่เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  และการ

ประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

                  5.8.2  บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ส่วนนักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน  ในขณะที่คณบดีประเมินตนเอง

ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

                 5.8.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดี

บัณฑติวิทยาลัยบริหารงานโดยยึดยึดระเบียบกฎเกณฑ์  มีแผนการท างานที่ชัดเจน  โปร่งใส  

มีการท างานในรูปคณะกรรมการ แตค่วรมีการกระจายอ านาจให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
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เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ ควรมีการประสานประโยชน์และยืดหยุ่นในการ

ให้บริการเอือ้ต่ออาจารย์และนักศึกษา  โดยยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ  การ

ก าหนดระเบียบต่างๆ ควรชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  

 

          5.9  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                               

                 5.9.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับมาก  ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับ

มากและมากที่สุด   

                   5.9.2  บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าคุณลักษณะของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาดา้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานลาง  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมนิตนเองของผูอ้ านวยการฯ เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 

ทั้งสองด้าน                                       

                  5.9.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้มวีิสัยทัศนก์ว้างไกล  บริหารจัดการดี  แตท่ีมงาน

บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมาจากหลากหลายสาขา ควรจัดใหม้ีกระบวนการพัฒนา

นักวิจัยรุ่นใหม่   และควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัย อย่างรวดเร็วทั่วถึง   

 

           5.10  ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                   5.10.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย 

ของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารปฏิบัติ ด้านการสร้างแหล่ง

เรียนรู้ที่มคีุณภาพเพื่อผลิตบัณฑติ และด้านการบรกิารสารสนเทศเพื่อการวิจัยในระดับ

มาก  ส่วนด้านการพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเห็นว่า

อยู่ในระดับปานกลาง  สว่นบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าผูอ้ านวยการฯมีการปฏิบัติในด้าน

การสรา้งแหล่งเรียนรูท้ี่มคีุณภาพเพื่อผลติบัณฑิต  ด้านการพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและ

จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับ

มาก  แตด่้านการบริการสารสนเทศเพื่อการวจิัย  และด้านการบริหารจัดการว่ามีการปฏิบัติ
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ในระดับปานกลาง  ในขณะที่นักศกึษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก   และการประเมินตนเองของ

ผูอ้ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

                  5.10.2  บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมคีุณลักษณะด้านการมภีาวะผูน้ าอยู่ในระดับมาก  ส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะที่การประเมินตนเองของผูอ้ านวยการฯเห็นว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด 

                  5.10.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  

ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มมีนุษยสัมพันธ์ดี  มองการณ์

ไกล  เป็นผู้ได้รับการช่ืนชมในการบริหารงานหอสมุด E-Libraryที่ทันสมัย   แตค่วรมีหนังสอืที่

ทันสมัย สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน และมีจ านวนมากชุด  เพียงพอกับความต้องการ

ของนักศึกษา   ควรขยายเวลาการให้บริการเพื่อใชท้รัพยากรใหคุ้้มค่า  ควรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุดให้มาก  มีเจา้หน้าที่ดูแลแนะน านักศึกษาให้มีวนิัยและ

มีมารยาทในการใช้หอ้งสมุด ไม่สง่เสียงรบกวน  การจัดกิจกรรม  Book  Fair  ควรเชิญชวน

ร้านหนังสอืที่จ าหน่ายหนังสือด้านวิชาการสาขาต่างๆ มาร่วมออกร้านมากขึ้น  และมีการลด

ราคาให้ต่ ากว่าราคาปกติเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาและอาจารย์  

 

          5.11 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

                 5.11.1 บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน และนักศึกษาเห็นว่าการบริหารงาน

ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการปฏิบัติในด้าน

การบริหารจัดการและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมาก เชน่เดียวกับ

บุคลากรสายสนับสนุน  ที่เห็นว่ามีการปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรในระดับมาก  ส่วนดา้น

การประกันคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะที่การประเมินตนเองของผูอ้ านวยการฯเห็น

ว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

                5.11.2  บุคลากรสายสายวิชาการเห็นว่าคุณลักษณะของผูอ้ านวยการส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรมด้านการมภีาวะผูน้ าอยู่ในระดับมาก   เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน 

ที่เห็นวา่อยู่ในระดับมากทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลและการมีภาวะผู้น า   

ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 

                5.11.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าผู้อ านวยการ

ส านักศลิปะและวัฒนธรรมเป็นผู้มคีวามเสียสละในเรื่องเวลา  มีมนุษยสัมพันธ์กับหน่วยงาน
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ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้รับการชื่นชมเรื่องการไปเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ  ควรขยายงานให้ครอบคลุมในทุกมิติของวัฒนธรรมโดยเน้นงาน

เชงิวิชาการ  ศลิปวัฒนธรรมอื่นๆ ให้มากขึ้น  จัดนทิรรศการดา้นประวัติศาสตร ์ 

ศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวติของผู้คน

ในบริบทพืน้ที่จังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนักปราชญ์ 

ศลิปิน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย  

 

         5.12 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

                 5.12.1 บุคลากรสายสนับสนุน เห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย

ของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  มีการปฏิบัติในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  และด้านการใหบ้ริการใน

ระดับมาก ส่วนด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง   

นอกจากนีบุ้คลากรสายวิชาการเห็นด้านการให้บริการว่ามีการปฏิบัติในระดับปานลาง   ส่วน

นักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของผูอ้ านวยการฯเห็น

ว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

                 5.12.2  บุคลากรสายวิชาการมคีวามคิดเห็นตอ่คุณลักษณะของผูอ้ านวยการ 

ส านักงานอธิการบดีด้านการมภีาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมาก  ในท านองเดียวกันบุคลากรสาย

สนับสนุนและการประเมินตนเองของผูอ้ านวยการ ฯ เห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งด้านการบริหาร

ตามหลักธรรมาภบิาลและการมภีาวะผูน้ า    

                5.12.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า 

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นผู้มีอัธยาศัยดี  มีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความ

คิดเห็น มีความยืดหยุ่น แต่ควรดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน

ประจ าอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านมคีุณภาพและสะอาด  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนหลายหอ้ง ยังไม่เหมาะสม  มมีาตรฐานต่ า  การแก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้า สภาพ

อาคารเรยีนของมหาวิทยาลัยส่วนวังจันทน์ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร นอกจากนี้  

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดีควรลงพื้นที่เยี่ยมดูคณะต่างๆบ้าง เพื่อรับทราบและแก้ไข

ปัญหา  
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ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยครั้งนี ้ คณะกรรมการมี

ข้อเสนอแนะดังนี้   

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 

1.1 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและประเมินโครงการ  

  1.1.1 ผูเ้สนอโครงการควรวิเคราะหค์วามสอดคล้องภายในโครงการ 

ทุกประเด็น และความเหมาะสมด้านการก าหนดไตรมาสที่จะด าเนินการ ตลอดจนวิเคราะห์

ความเสี่ยงและหรือความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อลดความเสี่ยงของการด าเนินโครงการ 

เชน่ ก าหนดจ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมไว้แต่ไม่สามารถเชิญชวนให้เข้าร่วมการอบรมได้ตาม

เป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

      1.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบและประเมินผลตามวัตถุประสงค์

โครงการและด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดทุกข้อ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด าเนินงานอย่างรอบคอบ 

                  1.1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม ควรด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายของโครงการ  และฝึกอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้  (Knowledge) 

ความเข้าใจ(Understanding)  ทักษะ (Skills) หรือการน าไปใช้ และทัศนคติ (Attitude) และอาจ

ประเมินการบริหารโครงการทั้งด้านการจัดการ สถานที่ วิทยากรและความเหมาะสมของ

หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการตอ่ไป      

      1.1.4 ในกรณีที่ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลกระทบ ( Impact) ของ

โครงการ เช่นโครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน า

ความรู้ ความเข้าใจและทักษะไปพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวหรือชุมชน จะต้องตั้ง

งบประมาณเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการด้วย 

 1.1.5 ควรด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยทุกโครงการ  

ในกรณีไม่สามารถด าเนินการตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ในโครงการ ควรท าเรื่องขออนุมัติเลื่อน

ระยะเวลาด าเนินการอย่างเป็นทางการ 

               1.1.6 การใชจ้า่ยงบประมาณของโครงการควรด าเนนิการให้ถูกต้องตามหมวดเงิน

ที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับการอนุมัตจิากมหาวทิยาลัยแล้ว 

               1.1.7 ในกรณีการด าเนินการมีลักษณะเป็น “งาน”ควรรวบรวมหลักฐานการ

ด าเนนิงานให้ครบถ้วน  เพื่อให้มคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
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               1.1.8 การด าเนินการทุกโครงการ รวมทั้งโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  โครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่  โครงการศึกษาดูงาน ควรมีการรายงานเป็นเอกสารเชิงประจักษ์และ

ประเมินความพึงพอใจทุกโครงการ 

   1.1.9 ควรประเมินผลโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตั้งค าถาม

เพื่อประเมินความพึงพอใจ ข้อค าถามตอ้งตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

               1.1.10 การรายงานผลการด าเนินโครงการควรจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการ

ด าเนนิโครงการ  จัดเก็บอย่างเป็นระบบให้งา่ยต่อการตรวจสอบหลักฐานเชงิประจักษ์ 

                1.1.11  เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินโครงการต่อกองนโยบายและแผนแลว้ 

และควรลงบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถอืได้ และสามารถใช้อ้างอิงได้  

      1.1.12  สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยควรแจ้งผลการประเมินใหผู้ท้ี่เกี่ยงข้องทุก

หนว่ยงานทราบ  เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติ  แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน 

ให้ดีขึ้น 

              1.1.13 การน าทุกโครงการที่ใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานเข้าระบบประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 เป็นสิ่งที่ดีและควรด าเนินการ

เชน่นีต้่อไป โดยปรับปรุงการเขียนโครงการให้สามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบได้

ถูกต้อง เช่น โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ควรก าหนดระยะเวลาด าเนินทั้ง 4 ไตรมาส เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตลอดปี  

1.2 การบรหิารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 

1.2.1 สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดรูปแบบการน าเสนอวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย   

เพื่อให้ผู้สมัครน าเสนอใหเ้ป็นระบบเดียวกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแตง่ตั้ง   

               1.2.2 หลังจากได้รับแต่งตั้งแล้ว  ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

และนโยบายกับบุคลากรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนงาน โครงการให้สอดคล้อง

และเหมาะสมยิ่งขึ้น   

               1.2.3หนว่ยงานควรจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญเป็นอันดับแรกๆ     

           1.2.4 ในการจัดท าแผนงานโครงการ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ของผลผลติเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้น า

ทางดา้นวิชาการ  การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ข้มแข็งควรมองที่คุณภาพของนักศึกษา แต่
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อธิการบดีควรให้การสง่เสริมสนับสนุน เพื่อมคีวามชัดเจนวา่จะมุ่งเน้นการผลติบัณฑติที่เป็น

เลิศทางสาขาใด    และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพี่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่า “สร้างบัณฑตินักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

นอกจากนี ้ควรให้ความสนใจกับผลการประเมินที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรและน ามา

พิจารณาสู่การปฏิบัติ 

     1.2.5 มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการผลิตครูซึ่งเป็นรากเหง้าเดิมที่สร้าง

ชื่อเสียงใหแ้ก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา   ในการเปิดหลักสูตรที่มคีวามจ าเป็นเร่งดว่น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปครูของประเทศ ควรระดมบุคลากรที่มคีุณสมบัติตาม

เกณฑจ์ากคณะที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพื่อผลติบัณฑติสายครุศาสตร์ร่วมกันในหลักสูตรที่ขาดแคลนและเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน   ในขณะเดียวกัน ผูบ้ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยควรสนับสนุน

ส่งเสริมปัจจัยต่างๆในการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตรใ์ห้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

               1.2.6 ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้าน

การวิจัยของบุคลากรใหม้ากขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้

สามารถท าการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

    1.2.7 การก าหนดนโยบายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  เช่น  Green  University   

มหาวิทยาลัยแหง่สุข  บัณฑิตนักปฏิบัติ  ตลอดจนการสร้างหน่วยงานใหม่ๆ  ควรให้

ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน โดยกว้างขวาง  ครอบคลุม  ทั่วถึง  และมีแนว

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

    1.2.8 การสรา้งอาคารใหมเ่พิ่มขึน้  ควรค านึงถึงรายจ่ายที่มากขึ้นในการบริหาร

จัดการและการดูแลในขณะที่จ านวนนักศึกษาลดลง 

    1.2.9  การบริหารบุคลากร  อธิการบดีและผูบ้ริหารทุกระดับควรใช้หลัก          

ธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญกับการสรา้งขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร  โดยการจัด
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สวัสดิการให้เหมาะสม  นอกจากนีม้หาวิทยาลัยควรรักษาทรัพยากรบุคคลที่มคีวามรู้

ความสามารถใหป้ฏิบัติงานในองค์กรให้นานที่สุด 

    1.2.10 ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการท างานเป็นทีม  สร้างความรัก

ความสามัคคี ไมใ่ห้เกิดการแตกแยก  และความรักความผูกพันต่อองค์กร 

    1.2.11 ผูบ้ริหารควรเปิดใจกว้างและปรับปรุงพัฒนาตนเองโดยพิจารณาผลการ

ประเมินอย่างเป็นธรรมและยอมรับในสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการ

ด าเนนิงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างแท้จรงิ  

    1.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของ

อาจารย์   

                 1.3.1 ผูบ้ริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ควรใหค้วามส าคัญกับการวางระบบการ

ดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  สามารถส าเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศกึษา 

                1.3.2 การรับนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ควรใหค้วามส าคัญกับการก าหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าให้เหมาะสมกับศาสตร์ที่ศกึษาและมีจ านวนอาจารย์ที่สามารถ

ดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดเพียงพอ  

        1.3.3 มหาวิทยาลัยควรศกึษา  วิเคราะห ์และวางแผนในการจัดการกับปัญหา

เมื่อจ านวนนักศึกษาลดลง   

        1.3.4 ผูบ้ริหารควรกระตุ้น สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้าน

สังคมศาสตร์ ให้สามารถขอทุนวิจัยระดับชาติได้มากขึ้น เช่น การลดภาระงานด้านการสอน  

หรอืงานด้านเอกสาร  นอกจากนี้ควรเสริมสร้างความมั่นใจในการท าวิจัยแก่บุคลากร 
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 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการประเมิน คณะกรรมการด าเนินงานมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามประเด็น

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตบัณฑติให้มีคุณธรรม คุณภาพ และ

พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยควรมองอนาคตขององค์การในลักษณะที่เป็นอนาคตศาสตร์ทาง 

การศกึษา (Educational Futurism) เพื่อก าหนดวสิัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยในสอง

ทศวรรษหน้า โดยอาศัยการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และผู้มี

ประสบการณใ์นประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

แนวพระราชด ารบิูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยควรใหค้วามส าคัญและจูงใจบุคลากรในการเสนอโครงการขอรับทุนวิจัย

จากหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชนใ์นความก้าวหน้าทางวิชาการของ

บุคลากรและมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นนโยบายใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องศกึษาและ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลแก่บุคลากร เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอทุนจากแหลง่ทุนต่างๆ 

และเงื่อนไขในการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ในฐานขอ้มูลซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ าเสมอและทันเหตุการณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้มกีาร

ฝกึอบรมพัฒนาความรูท้างการวิจัยด้านต่างๆ แก่บุคลากร  

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

 มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่างให้ครอบคลุมงานทุกด้านของศลิปะและวัฒนธรรม ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยอาศัยการระดมความคดิจากผู้รอบรู้ในงานศลิปะและวัฒนธรรมทุกด้าน 
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 2.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มหาวิทยาลัยควร

ด าเนนิการดังนี้ 

2.4.1 ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายส าหรับผู้ประสงค์

จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในต าแหน่งตา่งๆที่ส าคัญใหเ้ป็น

รูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปสู่การจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อการ

ปฏิบัติงานได้ชัดเจนและสามารถประเมินผลในแนวทางเดียวกันได้ โดยจัดท าเป็นเอกสารคู่มอื

ที่ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละนโยบายที่มี

ประสิทธิภาพ 

2.4.2 จัดให้มหีลักสูตรส าหรับผู้บริหารที่ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกก่อน

เข้ารับต าแหน่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการ

บริหารงาน 

2.4.3 ให้ความส าคัญกับการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกหนว่ยงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน  และ

ก าหนดให้ทุกหนว่ยงานรายงานการวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานที่ตนเองรับผดิชอบ โดย

ค านงึถึงหลักธรรมาภิบาล ภาวะผูน้ า ในการก ากับดูแล ตลอดจนจัดให้มกีารประชุมสัมมนา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับผลที่ได้จากการประเมินมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และก าหนดแนวทางการบริหารใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.4.4 ให้ความส าคัญกับการสร้างความรูค้วามเข้าใจกับบุคลากรเพื่อใหเ้กิด

ความรว่มมอืในการด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อาศัยสื่อ

ที่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้ทั่วถึงและรับฟังเสียงสะท้อนกลับของบุคลากรเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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บทที่  1 

บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสรา้ง 

ภูมิปัญญาของแผ่นดิน  ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อ

ความเจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบ ารุงรักษา การ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริม   

วิทยฐานะครู  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547  มาตรา 8  ได้ก าหนดภาระหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, 

2547 หน้า 2-3) 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ภูมปิัญญาไทย และภูมปิัญญาสากล 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อ

ท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว  จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต

บัณฑติของประเทศ 

3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

4.  เรยีนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้

มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
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6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม

กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

8.  ศึกษา  วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย จัดเป็นเครื่องมอืทางการบริหาร 

อย่างหนึ่งส าหรับองค์กรที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ

องค์การ ของผู้บริหาร ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 18(2) และ (3) และมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่ าด้วย

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  ก าหนดให้

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการ  1) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ

ของอธิการบดี  2)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย   3)  เรียกให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นค าชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสาร

ให้แก่คณะกรรมการตามความจ าเป็น  4)  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน  

พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าปี  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  5)  เสนอแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามความจ าเป็น  6)  ด าเนินการตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2547 : 17) โดยมุ่งหวังให้น าผลการ

ประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใส  สามารถ

ตรวจสอบได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการในอนาคต   

การตดิตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี

งบประมาณ 2558  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  ควรท าการประเมินติดตาม ตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างแผนงาน  โครงการกับวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย/ยุทธศาสตรข์องผู้บริหารที่ได้แถลงต่อ

สภามหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับต าแหน่ง   ประสิทธิภาพและประเมินประสทิธิผลของแผนงาน  โครงการ  

ตลอดจนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558   
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 สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะช่วยสะท้อน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร

ของมหาวิทยาลัย  ในด้านการบริหารงาน โครงการ งบประมาณ และการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหาร  ตามการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ที่ ช่วยให้ผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยรับรู้ระดับความเหมาะสมและข้อบกพร่อง  สามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วัตถุประสงคข์องการประเมิน 

2.1 เพื่อประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการกับวิสัยทัศนแ์ละ 

นโยบาย/ยุทธศาสตรข์องผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงตอ่สภามหาวิทยาลัย  

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของโครงการ  

2.4 เพื่อประเมนิคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

2.5 เพื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 

 

3. ขอบเขตของการประเมิน 

3.1 การประเมินการจัดท าแผนงาน โครงการตามวิสัยทัศน์และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  เป็นการประเมินความสอดคล้องของการจัดท า

แผนงาน โครงการกับวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย/ยุทธศาสตร ์ของผู้บริหารที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  

3.2  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน โครงการ เป็นการประเมินผล

การ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  2558 

(ตุลาคม  2557 - กันยายน  2558 ) ในประเด็นยุทธศาสตร์  4  ประเด็น คือ  1) การยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ2. 2) การพัฒนาการวิจัย 

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น3. 3) การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง . 

และ 4) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี   บริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล  
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3.3 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินการ

ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการประจ าปีงบประมาณ  2558 ในประเด็นยุทธศาสตร ์ 4  ประเด็น  

3.4 การประเมินคุณภาพของนักศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรี พิจารณาจาก การลาออกกลางคัน การส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด (ปีการศึกษา 2558) เกรดเฉลี่ยสะสม  และผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาจากการส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

 3.5 การประเมินงานวิจัยของอาจารย์ เป็นการประเมิน จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ

ทุนและก าลังด าเนินการในปีการศึกษา 2558  งานวิจัยที่ส าเร็จและตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2558   

แหลง่ที่ตีพมิพแ์ละ จ านวนการอา้งองิ 

 3.6 การประเมนิความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร  เป็นการประเมินความคิดเห็น

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีต่อการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก

และสถาบันที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558  โดยพิจารณาจาก มิติด้านการบริหารงานและมิติด้าน

คุณลักษณะ 

 

4. ความส าคัญของการประเมิน 

 ผลการประเมิน จะท าให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ของวิสัยทัศน์และนโยบายของผูบ้ริหารที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยกับการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ และความถูกต้องของการเบิกจ่าย คุณภาพของ

นักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร   ซึ่ง

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 

 

 

 



5 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นิยามศัพท์เฉพาะโดยสังเขปของการประเมินครัง้นี้ ได้แก่ 

  5.1 การประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการ  หมายถึง  การ

ประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนงาน โครงการของหน่วยงาน กับ วิสัยทัศน์และนโยบาย/

ยุทธศาสตรข์องผู้บริหารที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 

 5.2 การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน

ของแผนงานโครงการ  และกิจกรรม ว่ามีความส าเร็จตามแผน และคุ้มค่า โดยแบ่งเป็นเชิงปริมาณ 

คือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนตามที่ก าหนดไว้  และเชิงคุณภาพ คือกลุ่มเป้าหมายมี

ความพึงพอใจ  

 5.3 การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงาน  หมายถึง การประเมินแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมว่ามีการด าเนินงานให้เกิดขึ้นจริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

  5.4 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การประเมินการใช้

จ่ายงบประมาณของโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้และมีการใช้จ่ายงบประมาณได้จริงตาม

โครงการ  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านเวลาตามไตรมาสที่ก าหนดไว้  และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 

คือมกีารเบิกจ่าย ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  96  ของงบประมาณ  

5.5 การประเมินคุณภาพของนักศึกษา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและคุณภาพ

ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษา คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต  

5.6 คุณภาพของงานวิจัย  หมายถึง  จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนใน

ปีงบประมาณ 2558 แหล่งทุนวิจัยและจ านวนเงินทุนที่ได้รับ  งานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ใน

ปีงบประมาณ 2558  แหลง่ที่ตีพมิพ์เผยแพร ่และจ านวนการอา้งองิ 

5.7 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารในด้านบทบาทการบริหารงาน  และด้านคุณลักษณะ  รวมถึงการ

ประเมินตนเองของผูบ้ริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

5.8 ประเด็นยุทธศาสตร์  หมายถึง กรอบทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเด็น  คือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความ

เป็นเลิศ2ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาสูก่ารเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง4ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นองค์การแห่งการเรียนรูภ้ายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5.8.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตบัณฑติให้มีคุณธรรม คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครูให้มีความเป็นเลิศ   หมายถึง  การผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   พัฒนาส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษา  3 

ภาษา  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมี

ความสอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง   การเพิ่มความเข้มแข็งและ

ขีดความสามารถของอาจารย์ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานอุดมศกึษา   

 5.8.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการวจิัยและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

แนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน    หมายถึง  การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่    เร่งรัดการ

ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนการ

สอน  การวิจัย  และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เร่งรัดการสร้างผลการวิจัย  อันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริลงสู่ท้องถิ่น  พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือการวิจัยและการบริการให้มีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   

 5.8.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนล่าง  หมายถึง การจัดตั้งองค์กรหลักในการด าเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนล่าง   อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสร้างเครือข่ายการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 

 5.8.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ด ีและบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยกระดับประสิทธิภาพการท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้
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เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ

การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.9  หน่วยงาน  หมายถึง  คณะ  ส านัก   สถาบัน  ศูนย์   และหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

5.10 ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ที่บริหารงานในปีการศึกษา  2558 

5.11 บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้แก่  

บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษาใน ปีการศึกษา  2558 

5.11.1 บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง  ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย  และ

อาจารย์ประจ าตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามที่เป็นอาจารย์ผู้สอน และปฏิบัติงาน

ในปีการศึกษา 2558  

5.11.2 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง  ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการและธุรการ ในปีการศึกษา 2558   

5.11.3 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  และระดับ

บัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ช้ันปีสุดท้าย  ปีการศึกษา  2558 

 

6.  ระยะเวลาด าเนินการประเมิน 

 ระยะเวลาด าเนินการประเมิน ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  2559 ถึงวันที่   30 กันยายน  2559
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บทที่  2 

เอกสารและงานประเมินทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 255 8 

คณะกรรมการด าเนินงานขอน าเสนอเอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย  

1.2 ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

2. การบริหารการศกึษาในระดับอุดมศกึษา 

  2.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษาในการผลิตบัณฑิต 

  2.2  บทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารระดับอุดมศกึษา   

  2.3  หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2.4  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าและลักษณะองค์การที่ประสบความส าเร็จ  

 3.  วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

 4.  แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

  4.1  ความหมายของการประเมิน 

  4.2  ความส าคัญของการประเมิน  

  4.3  ประเภทของการประเมินโครงการ 

  4.4  มโนทัศนท์ี่เกี่ยวข้องกับการประเมนิ 

 5.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 6.  การบริหารงบประมาณ 

 7.  งานประเมินที่เกี่ยวข้อง 

 8.  กรอบแนวคิดในการประเมิน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ก าหนดปรัชญา   

วิสัยทัศน ์พันธกิจและอัตลักษณ์ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ดังนี้  (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม, 2554  : 2) 

 1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  ปรัชญา :  สถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  วิสัยทัศน ์: เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันน าของประเทศ  มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ สืบสานแนวพระราชด าริและเป็นศูนย์ศลิปวัฒนธรรมภาคเหนอืตอนล่าง   

  พันธกิจ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ก าหนดพันธกิจไว้ 6 พันธกิจ คอื 

   1)  ผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรมคุณภาพ 

   2)  ศึกษาวิจัย  สร้างสรรค์  ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและ

สากล 

   3)  บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ    

   4)  ผลติและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มคีุณภาพ 

   5)  ส่งเสริม  สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

   6)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเ้กิดการบริหารจัดการที่ดี 

  อัตลักษณ์  : บัณฑติมคีุณธรรม  คุณภาพ 

 1.2 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

  ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร

จัดการ 4 ยุทธศาสตร ์และมีแนวทางในการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

  1.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และ

พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
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   1.2.1.1  เปูาประสงค์ 

     บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

ภาษาคอมพิวเตอร์) 

   1.2.1.2  เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 

     1)  ระดับความส าเร็จของนักศกึษาที่มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์   

     2)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครูสูค่วามเป็นเลิศ 

     3)  ร้อยละของนักศึกษาครูที่มทีักษะทางภาษา 3 ภาษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ ์ 

     4)  ร้อยละความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติผู้ประกอบการ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

     5)  ร้อยละของอัตราการมงีานท าหรอืศกึษาต่อของบัณฑิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ ์ 

     6)  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรหลักสูตร 

TQF 

     7)  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การเรียนการสอนให้สอดรับกับ  

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  TQF 

   1.2.1.3  กลยุทธ์ 

     1)  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม  (ภูมิฐาน  ภูมิรู้   ภูมิธรรม ภาวะ

ผูน้ า) สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

     2)  พัฒนาสง่เสริมให้บัณฑิตสายครูมทีักษะการใชภ้าษา 3 ภาษา 

     3)  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     4) ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความสอดคล้อง

กับท้องถิ่นและความตอ้งการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

     5)  เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานอุดมศกึษา 
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  1.2.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชด าร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   1.2.2.1 เปูาประสงค์ 

     เป็นแหล่งสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 

   1.2.2.2 เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 

     1) นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพ   

และปริมาณ 

     2) ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ      

น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

     3) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และน าความรู้

และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

     4)  ศึกษาวิจัย ถ่ายทอด และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริลงสู่ท้องถิ่น 

     5)  เครือขา่ยความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

     6)  แหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการมีความพร้อมให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     7)  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

   1.2.2.3 กลยุทธ์ 

     1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

     2) เร่งรัดการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และสร้าง

ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย          

     3) สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการ

สอนการวิจัย และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

     4) เร่งรัดการสร้างผลการวิจัย ถ่ายทอดความรู้จากโครงการสืบสานงาน     

อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริลงสู่ท้องถิ่น 
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      5) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ 

      6) พัฒนาแหลง่บริการวชิาการให้มปีระสิทธิภาพ 

      7) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

  1.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

   1.2.3.1  เปูาประสงค์ 

     เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านศลิปะและวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น          

   1.2.3.2 เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 

     1) จ านวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัย/การบริการวิชาการ 

     2) จ านวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

     3)  จ านวนมาตรฐานคุณภาพงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็น

ที่ยอมรับ 

   1.2.3.3 กลยุทธ์ 

     1)  จัดตั้งองค์กรหลักในการด าเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง 

     2)  อนุรักษ์ ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     3)  สร้างเครือขา่ยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนอืตอนล่าง 

  1.2.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ดแีละบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   1.2.4.1  เปูาประสงค์ 

     เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   1.2.4.2 เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 

     1)  ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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     2)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู ้   

     3)  ระดับความส าเร็จในการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การ

บริหารจัดการ   

     4)  จ านวนพืน้ที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพืน้ที่สีเขียวและแสดงถึงสุนทรียภาพ 

     5)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

   1.2.4.3 กลยุทธ์ 

     1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     2) ยกระดับประสิทธิภาพการท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร

แหง่การเรยีนรู้ 

     3) พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ

การเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียว (Green University) 

   สรุปได้วา่  ระหว่างปีการศกึษา  2555 – 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้

ก าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการตามปรัชญาที่ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยมีวิสัยทัศน ์คอืเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันน า   เป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชด าริและเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มีพันธกิจ 6  

ด้าน  คือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมคุณภาพ ศึกษาวิจัย  สร้างสรรค์  ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล  บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ     ผลติและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ   ส่งเสริม   สร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรม  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี    และได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น  4  ประเด็น  ได้แก่ 1)  

การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครู สู่ความเป็นเลิศ โดยมี

เปูาประสงค์ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพตามความต้องการของ

ผูใ้ช้บัณฑิต 2)  การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการ 

ไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเปูาประสงค์เพื่อเป็นแหล่งสร้าง 

พัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  3) การ

พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมีเปูาประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
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ทางดา้นศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์เพื่อเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

 

2.  การบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

  2.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

   ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2544  มาตรา 34  ก าหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติโดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้

ด าเนินการจัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่ม

สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  แล้วประกาศเป็นมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และ

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้                   

( กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 1-3 ) 

   2.1.1  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

     มาตรฐานด้านศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย

มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ  4  ดา้น  ดังนี้ 

     2.1.1.1   ด้านกายภาพ  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ

ของอาคารเรยีนที่ด ี มีห้องครบทุกประเภท พืน้ที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

ทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า  จ านวนนักศึกษาในแต่ละ

หลักสูตรและจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ

รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศกึษา  ทั้งนีอ้าคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง

ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะหรอืความจ าเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
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      2.1.1.2  ด้านวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการ

ปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิต

บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียน

จะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี  สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพสถาบันต้องมีการ

บริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการ

ผลติบัณฑิต  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพ

การเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

      2.1.1.3  ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษา มีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบ

การเงินรวมและงบที่จ าแนกตามกองทุน  มีแผนการเงินที่มั่นคงเป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะ

สามารถจัดการศกึษาได้ตามพันธกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้   รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนา

ในอนาคต เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและผูใ้ช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงาน

การเงนิที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็น

ธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมนิและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบ

การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบ

การตดิตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 

      2.1.1.4  ด้านการบริหารจัดการ  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

ที่มปีระสิทธิภาพในการถ่ายทอด  วิสัยทัศน ์ ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้  โดยมีสถาบันท าหน้าที่ก ากับนโยบาย การ

ด าเนนิการตามแผน  การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่

จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งก ากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนดไว้มีการเผยแพร่ผลการก ากับการ

ด าเนินงานสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมในสถาบันและภายนอก

สถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ  หลักการ

ตรวจสอบได้  หลักการมสี่วนรว่มและหลักความคุ้มคา่ 
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   2.1.2  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา 

     มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย

มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ 

     2.1.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต   สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียน

ที่มคีุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนรับนักศกึษาและสอดคล้องกับเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมี

คุณภาพ  สถาบันผลติบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบันตรงตามเปูาหมายที่ก าหนด และ

จัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน  เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตรและตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษา 

     2.1.2.2  ด้านการวจิัย  สถาบันอุดมศกึษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมี

คุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะโดยมีการด าเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ  

มีการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์  นักวิจัย  บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท า

วิจัย  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย 

ผลงานประดิษฐ์  และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชน 

     2.1.2.3  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการ

ทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายทั้งในวงกว้าง และกลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ใน

หลายลักษณะ  อาทิ  การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  

การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชน

ทั่วไป  การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการ

ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง 

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่

     2.1.2.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษามีการ

ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและสถาบัน  มีระบบและ

กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

โดยตรงหรอืโดยอ้อมเพื่อให้ผู้เรยีนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึง
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คุณค่าเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถน าไปใช้เป็นเครื่อง

จรรโลงความดีงาม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการ

จัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมี

คุณภาพ  และประสิทธิภาพตามเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง  

ศลิปะ และวัฒนธรรมของสถาบัน 

   สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา ทั้งในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ  ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และต้องมี

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านการ

ผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

 

 2.2  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับอุดมศกึษา   

   ด้วยสถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ที่

เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์

ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การ

บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน          

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2547 : 2) 

   ในการบริหารด าเนินการให้บทบาทหน้าที่ดังกล่าวประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัตินั้น ต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีภาวะผู้น า และมี

ประสบการณ์มาท าหน้าที่บริหารราชการให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องคัดสรรผู้บริหารที่เข้าใจมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างแท้จริง   

กระบวนการได้มาซึ่งผู้บริหารต าแหน่งส าคัญ  ต้องมีกระบวนการผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้

เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินขั้นสุดท้าย  ผู้บริหารแต่ละคนที่ประสงค์เข้าสู่ต าแหน่ง  มีโอกาสน าเสนอ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งต่างๆใหเ้หมาะสมที่สุด 
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   ต าแหน่งผูบ้ริหารส าคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

   1. อธิการบดี 

   2. คณบดี 

   3. ผูอ้ านวยการส านักหรือสถาบัน 

   โดยผู้บริหารดังกล่าวจะด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างการบริหารของหนว่ยงาน  ดังนี้ 

   2.2.1  อธิการบดี 

     ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ดีเด่น  เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  โดย

ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  29  ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิด้าน

การศึกษา  และจากประสบการณ์การบริหารการศึกษาและมาตรา  28  ระบุว่าต้องค านึงถึง

หลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปนี้(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 :  12)   

1) เป็นผู้มคีวามรู ้ ความช านาญ  และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ 

ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลใน

ท้องถิ่น  ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย      

2) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

และบุคคลในท้องถิ่น ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย   

    นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 31  ก าหนดให้

อธิการบดีมอี านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

     1)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ

และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย 

     2)  ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินอื่นของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ

มหาวิทยาลัย 

     3)  จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
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      4)  รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพล

เรือนในมหาวิทยาลัย 

      5)  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 

      6)  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

     7)  แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี  รองผู้อ านวยการสถาบัน 

รองผู้อ านวยการส านัก  รองผู้อ านวยการศูนย์  รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่

ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ 

      8)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการรวมทั้งสง่เสริมกิจการนักศกึษา 

     9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 นอกจากนี้  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ยังได้ตราข้อบังคับเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคุณสมบัติของอธิการบดีไว้อีก  4  ประการดังนี้ (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามพ.ศ.  2547-2550, 2552 : 1)  

 1)  มีคุณธรรม  และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 

 2)  มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และเป็นผู้ที่ยอมรับในความส าคัญและ

สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ  หรอืวิชาชีพในทุกสาขา 

 3)  มีความสนใจ  และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  หรือ

การศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  หรอืเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 2.2.2  คณบดี 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 36  ( 2547  :  

15)  ก าหนดให้คณะหนึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน โดยมีคุณสมบัติตามความใน

มาตรา  37  ว่าด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคณบดี  ( 2547  :  35)  ข้อ  4  ว่าด้วยคุณสมบัติของคณบดีความ

ว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตอ้งมคีุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้   
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1) มีคุณธรรม  และจรยิธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 

2) มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานของคณะ 

3) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม  สนใจ  และเล็งเห็นความส าคัญของกิจการ

ในคณะนั้น 

4) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของคณะ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยคณะกรรมการประจ า

คณะและการจัดระบบบริหารในคณะ  พ.ศ.2550 หมวด  2  การจัดระบบบริหารงาน กล่าวถึง

บทบาท ภาระหนา้ที่ของคณบดี ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม, 2552 :  153) 

 

1) บริหารกิจการของคณะให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 

ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

2) ควบคุม  ดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สิน

อื่นของคณะให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ

มหาวิทยาลัย 

3) จัดท าแผนพัฒนาคณะ  ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  ติดตาม

ประเมินผลการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ของคณะ 

4) รักษาระเบียบวินัย  มารยาทและจรรยาบรรณคณาจารย์และวิชาชีพ

ของพนักงาน 

5) เป็นผู้แทนคณะในกิจการทั่วไป 

6) จัดท าและเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของ

มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

7) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองคณบดี  ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

และอาจารย์พิเศษ 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ กลุ่ม

หรอืชมรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 2.3  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ธรรมาภิบาล  ตามความหมายที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศหรือ TDRI  ได้ให้

ความหมายไว้คือ ธรรมาภิบาลมาจากค าว่า  “ธรรม”  (แปลว่า คุณความดี)  รวมถึงค าว่า  “อภิ”  

(แปลว่ายิ่ง)  และค าว่า  “บาล”  (แปลว่า ปกครองหรือเลี้ยงดู)  จึงมีความหมายรวมกันว่า  “การ

บริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างยิ่ง”  ซึ่งตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า  “Good  Governance”  โดยหลักธรรมภิบาลนี้ ในไทยเดิมน ามาใช้กับบริษัทเอกชน

เรียกว่า  “บรรษัทภบิาล”  ต่อมาหน่วยงานในภาครัฐได้น ามาปรับใช้แต่เรียกซื่อว่า    “ธรรมาภิบาล”   

หรือ   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 และวางแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุ

เปูาหมายไว้ในมาตรา 6  กล่าวคือ (เพลินตา ตันรังสรรค์, 2556: ออนไลน์)   

  ...มาตรา 6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีได้แก่ 

  การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังตอ่ไปนี้ 

1)  เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน 

2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

4)  ไม่มขีั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความตอ้งการ 

7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. (ส านักงานคณะกรรมกการพัฒนาระบบราชการ, 2556 : ออนไลน์) 

ได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อปรับปรุงหลัก        

ธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งประกอบไปด้วย 10 หลัก ได้แก่  หลักการ

ตอบสนอง (Responsiveness)  หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  

(Efficiency/ Value for money)  หลักความเสมอภาค  (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus  

Oriented)  หลักการตรวจสอบได้ / มีภาระรับผิดชอบ  (Accountability)  หลักเปิดเผยโปร่งใส  

(Transparency)  หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

และหลักนิติธรรม (Rule of Law)  แล้วจากการประชุมครั้งที่ 3 /2554  วันที่ 13 กันยายน 2554  มี

ข้อสังเกตว่า หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  10 หลักดังกล่าว จ าได้ยาก จึง
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ควรจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้จ าได้และเข้าใจง่ายขึ้น โดยได้น าเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

รวมกันไว้เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มเติมเรื่องการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 279  ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐาน

ทางจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้

ด้วย จึงท าให้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบไปด้วย 4 หลักการ

ส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24  เมษายน 2555  ได้มีมติ

เห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดอีย่างยั่งยืน 

 ส าหรับความหมายของหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG 

Framework) ทั้ง 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักการย่อย มีดังนี้ 

1) การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management)  ประกอบด้วย 

 ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร

อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  ทั้งนี้ ต้องมี

การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย 

ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลา้สมัยและไม่มีความจ าเป็น 

 ประสิทธิผล  (Effectiveness)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติ

หนา้ที่ตามพันธกิจให้บรรุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเปูาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่

ในระดับที่ตอบสนองตอ่ความคาดหวังของประชาชน สรา้งกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ

มีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

 การตอบสนอง  (Responsiveness)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง

สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้าง

ความเช่ือม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความตอ้งการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้

มีสว่นได้ส่วนเสียที่มคีวามหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
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2) ค่านิยมประชาธิปไตย  (Democratic Value)  ประกอบด้วย 

 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)  หมายถึง ในการ

ปฏิบัติราชการตอ้งสามารถตอบค าถามและชีแ้จงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องการมีการจัดวางระบบ

การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ใน

การตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ

ผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 เปิดเผย/โปร่งใส  (Transparency)  หมายถึง  ในการปฏิบัติราชการต้อง

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น

และเชื่อถือได้ใหป้ระชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้มกีารเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ดังกล่าวเป็นไปได้โดยง่าย 

 หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจ

ของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ และค านงึถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่าง ๆ 

 ความเสมอภาค  (Equity)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการ

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย

หรอืสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานนะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม

และอื่นๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ กลุ่ม

บุคคลผู้ดอ้ยโอกาสในสังคมด้วย 

3) ประชารฐั  (Participatory State)  ประกอบด้วย 

 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus 

Oriented)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่

ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อ

คัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
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 การกระจายอ านาจ  (Decentralization)  หมายถึง  ในการปฏิบัติราชการ

ควรมีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรอืภาคส่วนอื่นๆในสังคม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  (Administrative Responsibility)  ประกอบด้วย 

 คุณธรรม/จรยิธรรม (Morality /Ethics)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี

จิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความ

คาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY)  ได้แก่ 

I – Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

A – Activeness  ท างานเชงิรุก คิดเชงิบวกและมีจิตบริการ 

M – Morality  มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

R – Responsiveness  ค านงึถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

E – Efficiency  มุ่งเน้นประสทิธิภาพ 

A – Accountability  ตรวจสอบได้ 

D – Democracy  ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

Y – Yield มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล ปธาน 

สุวรรณมงคล  (2558 : 105-108)  ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐควร

เป็น  “วาระแห่งชาติ”  ซึ่งต้องใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้คนได้ระลึกรู้ในหน้าที่ของตน 

(Socialization)  การคัดเลือกคนต้องเลือก  “คนดี” ก่อน  “คนเก่ง”  เพราะคนดีสามารถพัฒนาเป็น

คนเก่งได้ และต้องสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ให้ความมั่นคงในอาชีพ มีบรรยากาศของการท างานที่มี

มิตรภาพ ความรัก และความเคารพนับถือ  (Friendship Love and Esteems)   และระบบบริหาร

ภาครัฐ ต้องยึดระบบคุณธรรม (Merit System)  เป็นพืน้ฐาน ปูองกันและปราบปรามระบบอุปถัมภ์ 

 สรุปได้วา่  หลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีมี

มติเห็นชอบประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย  ได้แก่  1) การบริหารจัดการ
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ภาครัฐแนวใหม่  ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนอง 2) ค่านิยม

ประชาธิปไตย  ประกอบด้วย การรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  เปิดเผยโปร่งใส่  หลักนิติธรรม

ความเสมอภาค  3) ประชารัฐ  ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  และ

การกระจายอ านาจ  4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  ประกอบด้วย การมีคุณธรรม /จริยธรรม 

ซึ่งการบริหารจัดการสถาบันอุดมศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ควรยึดหลักการดังกล่าว

เชน่กัน 

 2.4  แนวคดิเกี่ยวกับภาวะผู้น าและลักษณะองค์การท่ีประสบความส าเร็จ 

   2.4.1  ความหมายของภาวะผู้น า 

     จากการศึกษาของชาน (Chand, 2016:online) เกี่ยวกับนิยามของภาวะผู้น า หรือ

ความเป็นผู้น า (Leadership) พบว่ามีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายเช่น กล่าวว่า “ภาวะผู้น าคือ

คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถน าหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในองค์การ”  หรือ 

“ภาวะผู้น าคือกระบวนการซึ่งผู้บริหารน าและมีอิทธิพลต่อการท างานของบุคคลอื่นในองค์กรเพื่อ

บรรลุเปูาหมายที่ตอ้งการ”  และ The American Heritage Dictionary (1985:719 อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย ภู่

เจริญ, 2552:ออนไลน์) ให้ความหมายว่า หมายถึง “ ความสามารถในการน า ซึ่งเป็นความส าเร็จ

อย่างยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น า” และพิชาภพ พันธุ์แพ (2554:12) ได้ให้ความเห็นหลังจากการ

เรียบเรียงเกี่ยวกับความหมายอันหลากหลายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น าหมายถึง “ศาสตร์และ

ศิลปะในการจูงใจคนให้กระท าตามมติร่วมระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดยที่ผู้ตามเต็มใจและมีความสุข 

เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

   2.4.2  ลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผู้น า 

     รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549:223) ได้อธิบายถึงลักษณะความเป็นผู้น าและ

พฤติกรรมความเป็นผู้น า (Leadership Traits and Behaviors) ไว้ว่า จากการศึกษาของนักวิชาการ 

เพื่อค้นลกัษณะเฉพาะของบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในการเป็นผู้น า พบว่า มีลักษณะดังนี้ 

     1) มีแรงผลักดัน (Drive) คือมพีลังที่จะยืนหยัดในการท างาน 

     2) มีความเชื่อมั่น (Self-confidence) คือมคีวามมั่นใจในตัวเอง และเชื่อมั่นในขีด

ความสามารถของทีมงาน 

     3)  มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีความเป็นเลิศในการบูรณาการ และ

ตีความสารสนเทศตา่งๆ  
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    4)มีความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Ability) มีความฉลาดและเข้าใจในการรับรู้

ข้อมูลตา่งๆ 

    5)มีความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge) มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมและหลัก

พืน้ฐานทางเทคนิค 

    6)มีแรงจูงใจ (Motivation) สามารถจูงใจให้บุคคลอื่นบรรลุเปูาหมายต่างๆ ร่วมกัน 

    7) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) รู้จักปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้

ตาม และความจ าเป็นของสถานการณ์ตา่งๆ 

    8)มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม (Honesty and Integrity) มีความซื่อสัตย์ จริงใจ เชื่อถือ

ได้ เป็นที่ไว้วางใจ และสามารถวิเคราะหล์ักษณะของบุคคลได้ 

 นอกจากนี้ ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552 :  ออนไลน์) ยังอธิบายว่า ผู้น าที่ดีความมีลักษณะที่ 

“ครองตน ครองคน ครองงาน” ดังนี้ 

 ครองตน ได้แก่  

 มีความประพฤติดี 

 มีความรูค้วามสามารถ เข้าใจเหตุการณ์ 

 มีความซื่อสัตย์ สุจรติ 

 มีความอดทนอดกลั้น 

 มีเหตุ มีผล 

 มีการควบคุมอารมณ์ด ี(EQ = Emotional Quotient) 

 ครองคน ได้แก่  

 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 มีความเสียสละ 

 มีความจริงใจ 

 มีความสามารถในการจูงใจ 

 มีความปรารถนาส่งเสริมให้ลูกน้องก้าวหน้า 

 ครองงาน ได้แก่  

 มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
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 มีความรับผดิชอบ 

 มีความตรงต่อเวลา 

 มีความมุง่มั่นในการสร้างผลงาน 

 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 มีความกล้าหาญ 

               2.4.3ลักษณะผู้น าที่ดีในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

     ดาฟท์ (Daft, 2005:635 อ้างถึงใน พิชาภพ พันธุ์แพ, 2554:157) กล่าวว่าลักษณะที่ดี

ของผู้น าที่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ คือ 

    1) สามารถแสดงให้บุคลากรเห็นว่าตนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้น าตาม

ต าแหน่ง 

    2)  กล้าหาญ 

    3) เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรในองค์การ 

    4)  สามารถถ่ายทอดค่านิยมในการส่งเสริมให้องค์การปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

    5) เห็นความผิดพลาดของตนเองเป็นบทเรียนและเรียนรู้ได้ 

    6)  สามารถจัดการองคก์ารได้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คลุมเครอื 

    7)  มีวสิัยทัศน ์และสามารถถ่ายทอดใหบุ้คลากรได้ชัดเจน  

    8) มีความคิดสรา้งสรรค์ 

   2.4.4ลักษณะองค์การท่ีประสบความส าเร็จ (Success Organization) 

  ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น พี. คอทเลอร์ (John P. Kotler) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด 

(Harvard University) ได้เสนอแนวคิดว่า องค์การที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ต้องมี

ลักษณะส าคัญ 7 ประการดังนี้ (Kotler, 1996:163-173 อ้างถึงในรังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549:328-

331) 

    1) มีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลา (A persistent sense of urgency) หลักการ

เปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดความส าเร็จจะต้องอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และ

ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation Process) อย่างฉับพลันมุ่งการ
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ติดตอ่สื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก  องค์การที่ก่อให้เกิดการปูอนกลับอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ง่ายต่อ

การเปลี่ยนแปลงองค์การ การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

    2) มีการท างานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูง  (Teamwork at the top) บุคคลเพียงคน

เดียวแมจ้ะมีความเป็นเลิศ  ก็ไม่อาจมเีวลาหรอืความเช่ียวชาญพอที่จะต้องสูก้ับคู่แขง่ ลูกค้า  และ 

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้จ าเป็นต้องอาศัยการท างานเป็นทีม 

     3)มีบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์และสื่อสารวิสัยทัศน์ (People who can  create and 

communicate vision) ในศตวรรษที่ 21 องค์การจ าเป็นต้องมีการสร้างผู้น าที่มีทักษะ (Skills) มี

วิสัยทัศน์ (Vision) มีการสื่อสาร (Communication) มีการมอบอ านาจ (Empowerment) เพื่อสามารถ

น าการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้รวดเร็วพอที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังได้

องค์การที่มุ่งผลส าเร็จในการพัฒนาและสนับสนุนความเป็นผู้น าของบุคลากรจะต้องมีโครงสร้างตาม

แนวนอน (Flat organization) เพื่อให้เกิดการควบคุมที่น้อยลง มีวัฒนธรรมที่เผชิญความเสี่ยงมากขึ้น  

พนักงานต้องได้รับการสนับสนุนให้ใช้ความพยายามเป็นผู้น า  เพื่อช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  ให้โอกาสพนักงานได้ก้าวหน้าด้วยวิธีการลองผิดลองถูก  

(Trial and error) จึงต้องใช้การสอนงาน (Coaching) และการกระตุ้น (Encouragement) ให้ใช้ความ

พยายามเพื่อประสบผลส าเร็จ 

       4)มีการมอบอ านาจให้อย่างกว้างขวาง (Broad based empowerment) มีการ

บริหารงานแนวราบมากขึ้น  มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบจากระดับสูงสู่ระดับล่างให้แก่

พนักงาน  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพอใจที่จะเสี่ยงมากขึ้น 

         5)มีการบริหารจัดการโดยมอบหนา้ที่ให้เพื่อผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นที่ดีเลิศ  

(Delegated management for excellent short-term performance) การมอบอ านาจจะท าให้เกิดความ

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพราะบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจะสามารถจัดการกับงานที่เขาได้รับ

มอบได้ ซึ่งในขณะเดียวกันเขาตอ้งได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ และได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ ที่

พอเพียง เหมาะสมด้วย 

      6) ตัดการติดต่อภายในที่ไม่จ าเป็น (No unnecessary interdependence)  ปัจจุบันมี

การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เนต ท าให้มีการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ าลง  ซึ่งการ

ติดตอ่ภายในระหว่างกันในองค์การจะมีลักษณะ  
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 มีการประสานงานกับหนว่ยย่อยอย่างรวดเร็ว ประหยัด 

 เน้นความฉับไว  มุง่ความส าคัญของการติดต่อ 

 มีโครงสรา้งองค์การไม่ซับซ้อน 

 มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ง่าย 

 ได้รับการส่งเสริมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น 

 มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอและก าจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง 

       7)มีวัฒนธรรมขององค์การที่สามารถปรับตัวได้ (An adaptive corporate culture) 

การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดย 

 ให้คุณค่ากับการปฏิบัติงานที่ดีส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนของ

องค์การ 

 มี ก ารส่ ง เ ส ริ มการบริ ห า รจั ดก ารแล ะความ เป็ น ผู้ น าที่ มี

ความสามารถหรอืมภีาวะผู้น าอย่างจริงจัง 

 สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีม 

 ลดขั้นตอนของกฎเกณฑ์การท างาน  หรือใช้ระบบราชการน้อยที่สุด

เท่าที่จะท าได้ 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มอีิทธิพลต่อบุคคลอื่น

ให้คล้อยตามและลักษณะองค์การที่ประสบความส าเร็จดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าองค์การที่ประสบ

ความส าเร็จได้ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น  ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่

เอือ้ต่อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งนอกจากมีลักษณะและพฤติกรรมดังนี้ คือ มีแรงผลักดัน  มีความเชื่อมั่น  

มีความคิดสร้างสรรค์  มีความฉลาดสามารถในการรับรู้  มีความรู้ทางธุรกิจ  มีแรงจูงใจ  มีความ

ยืดหยุ่น  มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมแล้ว  ยังต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้  “ครองตน  ครองคน  

ครองงาน”  “มีลักษณะของผู้น าที่ดีในการเปลี่ยนแปลงองค์การ” รวมไปถึงสามารถน าองค์การไปสู่

การเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลส าเร็จได้  ซึ่งประกอบด้วย  สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้อง  ความสามารถจัดการให้เกิดการท างานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูง  มีวิสัยทัศน์  มีทักษะ

ในการสื่อสาร  มีการกระจายอ านาจ  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมความเป็น

ผูน้ าของคนในองค์การและการสื่อสารในแนวราบ  ลดขั้นตอน กฎเกณฑใ์นการท างาน 
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3. วสิัยทัศน์(Vision) และนโยบาย(Policy) ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พิบูลสงคราม 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ด ารงต าแหน่งในปีงบประมาณ  2558  

ประกอบด้วย 

       1.  ดร. สาคร   สร้อยสังวาลย์                          อธิการบดี 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวมิล  ใจงาม           คณบดีคณะครุศาสตร์ 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล  เสมาขันธ์        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปถมา  เอี่ยมสอาด          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

5.  ดร.อุษณีย์ เส็งพานชิ                                  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

6   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ                                                                                      

                                                                อาหาร 

7.  อาจารย์  เพียรพิณ  ก่อวุฒิพงศ ์                คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์  วงศ์วัฒนา            คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

 9. นาย สุรินทร์  วจิติรพงษา                              ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี                                 

    10. ดร. ชนิกานต์    คุ้มนก                               ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยพัฒนา 

    11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย  คันชั่งทอง               ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและ                                                                             

                                                                           เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 12. อาจารย์  นภิารัตน ์ กาญจนโชติ               ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้บริหารดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันตามภารกิจที่พระราชบัญญัติ

ก าหนดไว้  ผนวกกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของผู้บริหารที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในที่นี้จึง

น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในต าแหน่ง

ต่างๆตามล าดับดังนี ้

           3.1  วิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารของอธิการบดี 

 วิสัยทัศน์:  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่ใช้วัฒนธรมราชภัฏในศตวรรษที่ 21 เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน   

นโยบาย : เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน ์จงึได้วางแนวนโยบายไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายด้านที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นพลังของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 วางระบบการพัฒนาชาวราชภัฏพบิูลสงครามใหใ้ช้ศักยภาพของตนได้สูงสุด  

(Fully Potential Personnel) ประกอบด้วย 9 มาตรการ 

1.1.1 วางแผน และสร้างก าลังคน เพื่อรองรับอนาคต โดยมองทรัพยากร

มนุษย์เป็นการลงทุนในระยะยาว  

1.1.2 ใช้หลักสมรรถนะ (Competency)  ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง เพื่อเป็นไปตามระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.1.3 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงานใหม่   

1.1.4 การตอ่สัญญาจา้งเป็นไปตามมาตรฐานของสากล 

1.1.5  ผลักดันให้ปรับต าแหน่งบุคลากรทุกคนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อย่างสมเกียรติ 

1.1.6  มีระบบเงินเดอืน ค่าจา้ง เงินประจ าต าแหน่งที่เป็นธรรม 

1.1.7 จัดระบบสวัสดิการ  

1.1.8   สร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินในเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อที่อยู่

อาศัยและยานพาหนะ 

 

1.1.9 บริการสถานอนามัยภายในมหาวิทยาลัย พร้อมบริการตรวจสุขภาพ

ตลอดปี รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามบ้าน และพัฒนา

กิจกรรมเสริมสรา้งบุคลากรที่เกษียณไปแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวราชภัฏพิบูลสงครามอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(Balance and Sustainability) ประกอบด้วย  6 มาตรการ 

  1.2.1  วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล 

  1.2.2  ส่งเสริมให้ชาวราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

  1.2.3  ส่งเสริมให้มีการจัด และเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

เพิ่มพูน ความรู ้ทักษะ ความสามารถของบุคลากร 

  1.2.4  ส่งเสริมให้ชาวราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการฝึกอบรมในสิ่งที่ตนเองสนใจ

เกี่ยวกับงาน รวมทั้งส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
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  1.2.5  ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต 

  1.2.6  มีการจ่ายผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุณภาพสูง ด้วย

การใหส้ิทธิพิเศษต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.3   เพิ่มคุณค่าแห่งตน (Self Mastery) ให้สมกับเป็นคนของพระราชา ข้าของ

แผ่นดนิ ประกอบด้วย 6 มาตรการ 

  1.3.1  น าหลักการเพิ่มคุณค่า ในการบริหารต้นทุนด้านทรัพยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ 

  1.3.2  สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร

มนุษย์เพื่อเพิ่มความช านาญในงานที่หลากหลาย (Job Enlargement)  และเพิ่มความรอบรู้ในงานมาก

ขึน้  (Job Enrichment)  และเสรมิการท างานในลักษณะสหวิทยาการ 

  1.3.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวราชภัฏพิบูลสงครามมีความคิด

สร้างสรรค ์ รวมถึงนวัตกรรมใหม ่ๆ 

  1.3.4  มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ พร้อมเงินรางวัล

และโล่ห์อย่างสมเกียรติ 

  1.3.5  ให้อิสระในการบริหารงานของตนเอง 

  1.3.6  เปิดใจรับฟังความคิดเห็นพนักงานทุกระดับสามารถขอค าแนะน าหรือ

ค าปรึกษาต่าง ๆ ได้โดยตรงต่ออธิการบดีทุกช่องทาง 

นโยบายด้านที่ 2  กระจายอ านาจการบริหารจัดการองค์กรแบบเชื่อมโยงเครอืข่าย 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาระบบการบริหารแบบองค์กรจัดการตนเอง (Autonomy Organization)  

ประกอบด้วย 2 มาตรการ 

  2.1.1  กระจายอ านาจการตัดสินใจ และทรัพยากร ให้เป็นฐานเพื่อการพัฒนาองค์กร

แหง่การเรยีนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหนว่ยงานภายใน 

  2.1.2  ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสม กับรูปแบบการบริหารองค์กร ที่มี

ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

ประกอบด้วย 6 มาตรการ 
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  2.2.1  ก าหนดทิศทางองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยถือว่ามหาวิทยาลัยเป็น

ส่วนหนึง่ของท้องถิ่น 

  2.2.2  วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นประเด็นในการก าหนด

ยุทธศาสตร ์ตลอดจนก าหนดวิธีการสื่อสารเพื่อความเข้าใจและวัดผลความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

  2.2.3  จัดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย 

โดยมีผูร้ับผิดชอบหลักและผู้บริหารมสี่วนรว่มในการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

  2.2.4  วัดผลและวิเคราะห์การด าเนินงานมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง 

รวดเร็ว และน ามาจัดการความรู ้เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงมหาวิทยาลัยได้ทันต่อความต้องการ 

  2.2.5  ออกแบบและก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยจัดให้มีหน่วยงาน

เสริมสร้างคุณค่าการท างานด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

  2.2.6  ประเมินผลลัพธ์กับความส าเร็จขององค์กร เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ที่เอือ้ต่อการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

4 มาตรการ 

  2.3.1  ทบทวน Master Plan  เพื่อรองรับการขยายตัว ให้ทันสมัยที่เสริมความ

เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 

  2.3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดย

ใช้แนวคิด “ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู่”  และลงทุนเพื่อความคุ้มทุนในระยะยาว 

  2.3.3  ประสานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภายนอก 

  2.3.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

 นโยบายด้านที่ 3  สร้างคุณค่าให้กับผลผลิตตามภารกิจหลักแบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนสร้างคุณค่าแบบบูรณาการกับภารกิจหลักด้าน

อื่นๆ ประกอบด้วย 8 มาตรการ 

  3.1.1  สร้างระบบเสริมสรา้งคุณค่าและเชดิชูศษิย์เก่า 

  3.1.2  พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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  3.1.3  สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในท้องถิ่นและระดับ

ประถมศึกษา 

  3.1.4  ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ  เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการพัฒนางาน

วิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น  

  3.1.5  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มากกว่า 

ระเบียบ กติกา  และเสรมิแนวคิดดา้นจรยิธรรม คุณธรรม  

  3.1.6  จัดมาตรฐานหอ้งเรียน มาตรฐานหอ้งสอบ  ตามสภาพแวดล้อมการเรยีน 

  3.1.7  เสริมปัจจัยเกือ้หนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการของสาขาวิชา เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตบัณฑิต 

  3.1.8  ยกระดับหอพักนักศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกมิติในการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามอย่างตอ่เนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างศักยภาพทางการวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 มาตรการ 

  3.2.1  พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย

เพื่อการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและภูมิปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ

ท้องถิ่น 

  3.2.2  มุ่งพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

แก้ปัญหาของท้องถิ่น การอนุรักษ์และตอ่ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริฯ 

  3.2.3  ส่งเสริมการจัดตั้งหนว่ยวิจัยและการบริการวิชาการเฉพาะทาง 

  3.2.4  จัดสรรงบประมาณภายในและประสานแหล่งงบประมาณภายนอกให้พอเพียง

กับการท าวิจัยและการบริการวิชาการทุกมิติ 

  3.2.5  สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ

วิจัยและการบริการวิชาการ  

  3.2.6  สนับสนุนบุคลากรทางการวิจัยและการบริการวิชาการโดยให้อิสระสามารถ

บริหารจัดการงานวิจัยด้วยตนเอง  (Autonomy)   
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นโยบายด้านที่ 4  มุ่งสู่ความเป็นสากลบนฐานของความเป็นราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

แนวคิดหลัก  สรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นต้นแบบจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

         เปูาประสงค์  มีผลงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสร้างผลกระทบจนเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลมาตรการ  สรา้งความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ชุมชนและท้องถิ่นก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  4.1  จัดตั้งสถาบันนานาชาติศึกษาเพื่อให้เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการ ที่มุ่ง

พัฒนางาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ ศกึษาค้นคว้าวิจัยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในมิตขิองความเป็นสากล 

  4.2  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  รวมถึงชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

  4.3  จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สัมผัสคุ้นเคยกับการท างาน

ร่วมกับหนว่ยงานระดับสากล 

  4.4  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลางการจัด

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

  4.5 ปรับนโยบายจากการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เน้นการสอบเป็นเน้นการสร้าง

บรรยากาศ เพื่อให้เกิดการฝึกฝนทักษะจนสื่อสารได้ 

  4.6  แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

  4.7  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัย เชน่ หลักสูตรการอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร การท่องเที่ยว ฯลฯ 

  4.8  มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย  บริการวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่

ประจักษ์แก่สังคมโลก 

  4.9  สร้างเครือขา่ยในระดับสากล 

  4.10 เชื่อมโยงแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานสากล 

นโยบายด้านที่ 5  พัฒนาวัฒนธรรมราชภัฏในศตวรรษที่ 21 

แนวคิดหลัก  พัฒนาเชื่อมโยงมติิทางวัฒนธรรมใหส้ัมพันธ์กับภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา 

เปูาประสงค์   ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

อย่างยั่งยืน พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

มาตรการ 
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5.1  ทบทวนภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 

5.2  วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมตามภารกิจ 

5.3  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 

5.4  ก าหนดยุทธศาสตร ์และกลไกขับเคลื่อน 

 

            3.2 วิสัยทัศน์และนโยบายในการบรหิารของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเป็นผู้น าใน

กลุ่ม 20 อันดับแรกของประเทศในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคม 

นโยบายที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครู 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกและรับเข้า นักศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 3 เน้นนโยบาย 3+1 (3 ภาษา 1 ทักษะ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา

ประเทศเพื่อนบ้าน และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

  กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้

ภาคทฤษฎี  

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาห้องเรียน ให้ทุกห้องมีความพร้อมด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 

และท าหอ้งฝึกประสบการณก์ารสอน (Micro-Teaching ) 

  กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาระบบการใช้หน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

และฝึก  ประสบการณ์แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง คือ โรงเรียนสาธิต ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ

หอ้งสมุดคณะ  

  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

  กลยุทธ์ที่ 8 ก าหนดการจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักศกึษาทุกชั้นปี    

  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบกระตุ้น ส่งเสริม ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ให้รว่มกันคิดกิจกรรมเสริมที่เหมาะสม กระตุ้นในเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีทางเลือก

ให้เข้าร่วมกิจกรรม มีสมุดบันทึกการท ากิจกรรม ท าแฟูมสะสมงาน และ ออกTranscript กิจกรรม

เสริม 

  กลยุทธ์ที่ 10 ก าหนดให้นักศกึษาทุกสาขาวิชาเรียนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา 
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นโยบายที่ 2 ประสานผู้รู้ หน่วยงาน และงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 ระดมพลังความคิดจากอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และหน่วยงานผู้ใช้

บัณฑติเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2 ประสานความร่วมมือกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัย เพื่อการมีส่วนร่วมให้

เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3  ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาครูดี

มาเป็นอาจารย์รว่มสอน 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมหาทุน 

และรับบริจาค  

นโยบายที่ 3 ยกระดับคณาจารย์ผู้สอน และบุคลากร 

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าโครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ ศึกษารูปแบบต่างๆใน

ประเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการสอน 

  กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศหลากหลายลักษณะ เพื่อเปิด

โลกทัศนท์ี่เป็นสากล  

กลยุทธ์ที่ 3 ท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ เพื่อ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ฝกึอบรมเพิ่มพูนความรู้ 

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ  

  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน ให้ท าวิจัยและท าผลงานทางวชิาการ 

กลยุทธ์ที่ 7 ให้รางวัลเชดิชูเกียรติอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีประจ าปี  

  นโยบายที่ 4 เน้นการบรหิารองค์กรแบบธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ์ที่ 1 ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ 

 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ทุกคนมีความรับผดิชอบในสิ่งที่ตัดสนิใจท า 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการให้บริการให้มีความชัดเจน เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติ  

 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการท างานที่คุ้มค่า ทั้งในแง่ของ

สิ่งของ สถานที่และบุคคล 
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 กลยุทธ์ที่  5 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงข้อมูลสารสนเทศอย่าง

หลากหลายรูปแบบ 

นโยบายที่ 5 วิจัยและบรกิารวชิาการแก่ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบการบริการวิชาการของศูนย์พัฒนาครู 

กลยุทธ์ที่ 2 สรา้งความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการวิจัยและบริการวิชาการ

แก่ท้องถิ่น(ด้านการศกึษา) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการตาม

ความตอ้งการ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรส าหรับผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูที่สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 5 จัดเวทีน าเสนอผลการวิจัยและบริการวชิาการแก่ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6 ติดตามผลเกี่ยวกับการน าข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

การศกึษาของท้องถิ่น  

นโยบายที่ 6 ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีการท าบุญที่ศาลาพบิูลธรรมทุกวันพระ 

กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดให้มวีันแตง่กายแบบวัฒนธรรมไทย   สัปดาห์ละ 1 วัน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม และปฏิบัติ ในการ   ท ากิจกรรมเพื่อ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

 

3.3  วิสัยทัศน์ และนโยบายการบรหิาร ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นโยบายที่ 1  ด้านบุคลากร 

เปูาหมาย  คุณวุฒิของอาจารย์  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

1.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 80 %  

1.2 มีเปูาหมาย ผศ. และ รศ.  ไม่น้อยกว่า  40% พัฒนาอาจารย์และ 

นักศึกษาสู่สากล /อาเซียน   
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นโยบายที่ 2 ด้านการวจิัยและการบรกิารวชิาการ 

  เปูาหมาย 

2.1 เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยและบริการจัดอบรม 

2.2 จัดคลินกิวิจัยและพี่เลีย้งนักวิจัย 

2.3 จัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนักวิจัย  

2.4 มีเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการที่เข้มแข็งใน 3 ภาคส่วน ได้แก่ชุมชน 

ท้องถิ่น : ต าบลจอมทอง และลุ่มน้ าเข็ก  ต่างมหาวิทยาลัย : ม. นเรศวร ม.พะเยา และ ม.เชียงใหม่ 

กลุ่มประเทศอาเซียน / นานาชาติ : เวียดนาม มาเลเซีย 

2.5 เพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการโดยร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยใน

อเมริกาและแคนาดา (ATPAC) 

2.6 จัดประชุมวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการนวัตกรรมของนักศึกษาและ

อาจารย์ ระดับชาติ / นานาชาติ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

2.7 ตั้งศูนย์วิชาการ / ให้ค าปรึกษา / สนับสนุนทางธุรการ รวมทั้งการจด

สิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร 

 นโยบายที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

            3.1 จัดท าหลักสูตรครู 5 ปี ทางด้านวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ 

เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ 

                      3.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท รองรับนโยบายของ สสวท. จ านวน 2 หลักสูตร (5 

สาขาวิชา)  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

และคณิตศาสตร์ศึกษา 

                      3.3ใช้ศักยภาพอาคารสาธารณสุขเป็นแหล่งให้บริการทางด้านสุขภาพให้กับบุคคล

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งปฏิบัติภาคสนาม รวมทั้งเปิดหลักสูตรระยะสั้น 

             3.4 ให้ทุนการศกึษาแก่ผู้มผีลการเรียนดี  

   3.5 รวบรวมฐานข้อมูลนายจา้ง ประสานงานส านักงานจัดหางาน และแหล่งงานบน

เว็บไซด์ 

                      3.6 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ศิษย์เก่า และรุ่นพี่รุ่นน้องจัดท าฐานข้อมูล

ศษิย์เก่าบนเว็บไซด์   

                      3.7 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและศลิปวัฒนธรรมไทยตามโอกาส 
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           นโยบายที่ 4  ด้านการบรหิารจัดการ 

                      4.1 กระจายงบประมาณสู่สาขา โดยเฉพาะงบพัฒนาบุคลากร        

                      4.2 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                      4.3 เตรียมความพรอ้มเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

           นโยบายที่ 5  ด้านคณะมองเห็น 

                      5.1 ตัง้สโมสรโรตาแรคของคณะ เพื่อของบประมาณจากโรตารี่ในการท ากิจกรรมที่

สามารถไปแขง่ขันได้ทั้งระดับชาติและตา่งประเทศ 

            5.2 กิจกรรมประเภท Got Talent และ Science Show  โดยด าเนินการทั้งสรรหา

และส่งเสริมสนับสนุน 

 

3.4 วิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารงาน ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   

วิสัยทัศน ์: สืบสาน ส่งเสริม  สร้างสรรค ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ 

พัฒนาท้องถิ่นสู่อาเซียน 

           นโยบายที่ 1  พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมก ากับ

ความรู้ เป็นท่ียอมรับและตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

            กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งในการ

ผลติบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 

1 . 1 . 1  ปรับปรุ งหลักสูตรให้ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1.1.2 จัดท าระบบงานวิชาการ ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

นักศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานบัณฑติคุณธรรม คุณภาพ 

1.1.3 ผลักดันให้การวางแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรม

ปฏิบัติจรงิ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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1.1.4 จัดให้นักศึกษาได้อบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการใช้ภาษา เตรียมพร้อมรับความเจริญเติบโตของสี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก และ

ภาคเหนือตอนลา่ง 

1.1.5 ส่งเสริมและผลักดันให้มกีิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมวิชาการ และ

บูรณาการกับศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมจติอาสา 

1.1.6 ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 

1.1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ

สอนให้มปีระสิทธิภาพและจัดบริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาและศษิย์เก่า 

1.1.8 ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อ

เป็นต้นแบบที่ดแีก่นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.2  เพิ่มศักยภาพในการสอน และการสรา้งเครือขา่ยในการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิต 

1.2.1 ผลักดันให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและพัฒนาสูอ่าจารย์มอือาชีพ 

1.2.2 สนับสนุนระบบอาจารย์พี่เลี้ยง  เพื่อคอยดูแลและให้ค าแนะน า

การจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ใหม่ 

1.2.3 ส่งเสริมและผลักดันให้แตล่ะหลักสูตรพัฒนาสื่อสารการเรียนการ

สอน และบทเรียนออนไลน์ 

1.2.4 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง 

1.2.5 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติที่ดีในการสอน 

1.2.6 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการผลิตบัณฑิตกับ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.2.7 สร้างเครือขา่ยด้านวชิาการกับศษิย์เก่า เพื่อรว่มพัฒนาหลักสูตร / 

การสอน และพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
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  นโยบายที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการ

วิชาการ ในแนวทางท่ียั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มคีุณวุฒิที่สูงขึ้น และผลิตผลงานวิชาการเพื่อก้าวสู่

ต าแหน่งวิชาการ 

2.1.1 วางแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและมีต าแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2.1.2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อของ

อาจารย์ 

2.1.3  จัดท าระบบที่ปรึกษาในการเขียนเอกสารวิชาการ เพื่อให้ค า

ชีแ้นะแก่อาจารย์ในการเขียนเอกสารวิชาการ 

2.1.4  ปรับปรุงการบริหาร และการบริการ ให้เกิดความคล่องตัว เพื่อ

เอือ้อาจารย์ในการศกึษาต่อและการเขียนผลงานทางวิชาการ 

2.1.5  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินรางวัลแก่อาจารย์ที่ส่งผล

งานเพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย 

2.2.1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรด์้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.2.2  สนับสนุนขีดความสามารถของนักวิจัยและส่งเสริมการสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุด

โครงการวิจัยและส่งเสริมการวจิัยเป็นทีม 

2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนการท าวิจัยใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

2.2.5  เร่งรัดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2.2.6  ผลักดันให้อาจารย์วางแผนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 
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2.2.7  ผลักดันให้มกีารน าเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ และการ

สังเคราะหผ์ลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

2.2.8  แสวงหาแหลง่ทุนวิจัยภายนอก เพื่อให้ได้งบอุดหนุนการวิจัยใน

สายมนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 

  กลยุทธ์ที่ 2.3  การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน  

   2.3.1  ส ารวจความต้องการของชุมชนและจัดท าแผนบริการ

วิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

   2.3.2  ผลักดันการวางแผนโครงการบริการวิชาการให้บูรณาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   2.3.3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ทางวิชาการได้สะดวก รวดเร็ว 

   2.3.4  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ด้านการบริการวชิาการ 

  นโยบายที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.1.1 จัดท าแผนบริหารงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 3.1.2 ผลักดันการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา 

 3.1.3 พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย            

ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทย  และเป็นต้นแบบที่ดีต่อ

สังคมภายนอก 

 3. 1 .4  จัดกิจกรรมที่ ปลูกฝั ง ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึ ง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันน าไปสู่ความ

ภาคภูมใิจ ความหวงแหนและพร้อมจะสืบสานใหย้ั่งยืน 

 3.1.5 สร้างเครือข่ายในกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม       

ภูมปิัญญาไทย ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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นโยบายที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะ

เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 

         4.1.1 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กร โดยการใช้การประกันคุณภาพ

การศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ

ประชาสัมพันธ์ มาใช้เป็นเครื่องมอื 

 4.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคณะ บริหารองค์กร

ในลักษณะการกระจายอ านาจเพื่อความคล่องตัวในการท างาน โปร่งใส  ตรวจสอบได้และมี

ประสิทธิภาพ 

 4.1.3 สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเอื้อต่อการท างานของบุคลากร

สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร และสร้างบรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร 

อบอุ่น จรงิใจ และเชื่อมั่นในกันและกัน 

 4.1.4 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติแบบหลายมิติ ที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นธรรมและโปร่งใส 

 4.1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ 

 

3.5 นโยบายการพัฒนาของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 นโยบายที่ 1 พัฒนาด้านการจัดการศึกษา 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งสร้างหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

1.2 สร้างเครือข่ายร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างคณะกับหน่วยงาน

และบุคคลอื่นๆ 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะความรู้ในศาสตร์ของตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

1.5 สร้างบรรยากาศทางวิชาการเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใฝุ

เรียนรู ้
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1.6 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities)  ในการจัดการเรียนการ

สอน 

1.7 สร้างระบบการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพและด้านคุณลักษณะ 

  นโยบายที่ 2 พัฒนาด้านการวจิัย 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  และ

งานวิจัยสร้างสรรค ์ (Creative Research) 

2.2 สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนตอ่การวิจัย 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะ หน่วยงาน 

และบุคคลอื่น ๆ 

2.4 จัดประชุมทางวชิาการระดับชาติ 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม และ/

หรอืน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

นโยบายที่ 3 พัฒนาด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์น าความรู้และความเช่ียวชาญไปบริการ

วิชาการแก่สังคม 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์น าความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณา

การกับการเรียนการสอน การวิจัยและอื่น ๆ 

3.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างคณะกับ

หนว่ยงานและบุคคลอื่น ๆ 

  นโยบายที่ 4 พัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

 4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และท้องถิ่น 

 4.2  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและคณะวิทยาการจัดการให้เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่บุคลากรนักศึกษา และสังคม 

 4.3 บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ

นักศึกษา 
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 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 4.5 รณรงค์และส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 นโยบายที่ 5 พัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 

5.1 พัฒนาคณะให้มกีารบริหารจัดการที่ด ี (Good Governance) 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ

สูงสุด 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนคณะให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยสี

เขียว 

5.4 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์คณะในเชิงรุกที่หลากหลายรูปแบบ

และให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 

5.5 พัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถของคณะในการส่งเสริม

สนับสนุนการเชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจการคา้เสรีอาเซียน และสี่แยกอินโดจีน 

5.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5.7  สง่เสริม สนับสนุนการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของคณะ 

 นโยบายที่ 6 พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

กลไก ก าหนดเปูาหมาย วางแผนติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการ และการท างานของบุคลากรในคณะโดยมีการวางแผนพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการที่มีเปูาหมายชัดเจน 

 

3.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน  เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่น

และประชาคมอาเซียน 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและ

สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

          ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ 

1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าในภูมภิาคอาเซียน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาภายใน 1 ปี 

1.4 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 

1.5 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีคะแนนช่วง 2.01 -

3.00 ระดับปานกลาง 

1.6 จ านวนวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างนอ้ย 3 รูปแบบ 

1.7 ความภาคภูมใิจของบัณฑิตเมื่อคิดเป็นรอ้ยละไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

1.8 จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้ให้ศิษย์เก่าอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

1.9 จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของจ านวนศษิย์เก่าที่จบการศกึษาภายใน 3 ปี 

กลยุทธ์ 

 คณะฯ ต้องด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต

ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ประชาคมอาเซียน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(participatory learning)  ที่มีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สามารถขจัดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

และเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับบัณฑิตในการเป็นพลเมืองอาเซียน ตลอดจนพัฒนา

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  (learning environment)  ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะด้านวิชาการ คุณธรรมและ

จริยธรรมของนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสร้างบนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้าง

บุคลากรที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ 

2.1 จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตอิย่างนอ้ย 1 คน ต่อปี 
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2.2 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาองค์

ความรูไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

2.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยปี

ละ 2 คน 

2.4 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่/บทความวิชาการในระดับ

นานาชาติอย่างนอ้ย 2.5 เรื่องและในระดับชาติอย่างนอ้ย 6 เรื่อง 

2.5 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านบริการวิชาการโดยบูรณาการ

ศาสตร์ร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

2.6 จ านวนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมทุนวิจัย อย่าง

น้อย 6 หนว่ยงาน 

กลยุทธ์ 

 คณะฯ ต้องด าเนนิการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นผูม้ีความรูเ้ป็น 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งคณะฯ ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการก าหนด

ทิศทาง ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ จัดการให้มีการพัฒนางาน และมีงานวิจัยปฏิบัติการ (action 

research) เชิงพื้นที่ (area  base)  ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation action 

research; PAR)  ที่ท าให้เกิดการชี้น า ตอบสนองความต้องการและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อการ

พัฒนาความเข้มแข็งความมั่นคงทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของผูใ้ช้ประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์ 

3.1 จ านวนหน่วยงานที่แจ้งความจ านงรับบัณฑิตเข้าท างานหรือรับการบริการ

วิชาการอย่างนอ้ย 1 หนว่ยงานตอ่ปี 

3.2  จ านวนเครือข่ายบริการวิชาการอย่างนอ้ย 10 ครั้งต่อปี 

3.3  จ านวนเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและ/หรือชุมชนที่

ด าเนนิการรว่มกับคณะฯ อย่างนอ้ย 3 หน่วยงานต่อปี 

3.4  จ านวนแหลง่เรียนรูต้้นแบบในชุมชน อย่างนอ้ย 1 แหล่ง 
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กลยุทธ์ 

 คณะฯ ต้องด าเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

รวบรวมองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทรงพระราชทานตามโครงการพระราชด าริฯ 

จัดแหล่งเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาทางด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบความต้องการของ

ผู้รับบริการ สร้างเครือข่ายระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับชุมชน และหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง ความมั่นคงยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาต่อยอดปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การเกษตรและอุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน 

ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ 

   4.1 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

   4.2 ระดับการด าเนินงานตามแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 

5 ระดับจาก 6 ระดับ 

กลยุทธ์ 

 คณะฯ ต้องด า เนินการบูรณาการด้านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมนักศึกษา ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและ

วัฒนธรรมบนฐานภูมิปัญญาไทย และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างงานและเพิ่มคุณค่า

ผลติผลและผลติภัณฑข์องชุมชนสู่ตลาดประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ 

             5.1 ระดับการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบอย่างน้อย 4 ระดับ จาก 5 ระดับ 

5.2  จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

   5.3 จ านวนฐานขอ้มูลสารสนเทศของคณะฯ ที่มผีูน้ าไปใช้ประโยชน์ 
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   5.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑก์ าหนด 

   5.5 ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

   5.6 ความถี่ในการใชค้รุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ที่มมีูลค่า 1 แสนบาทขึน้ไป 

กลยุทธ์ 

 บริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการตาม

หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

โดยแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  

รวบรวมองค์ความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 

knowledge)  เพื่อพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการบริการ

สารสนเทศทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

3.7 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตให้สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข  เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม  มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีวัฒนธรรมคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  คุณภาพ มีคุณลักษณะ

สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาหลักสูตรและการสอนส่งเสริมระบบและกลไกใน

การพัฒนา และการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา อีกทั้งสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และชุมชน

นอกมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อ

รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามหลักการเรียน

การสอนด้านวิชาชีพ รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ส าหรับใช้ในการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ที่ 1.3  เร่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 

และมีทักษะการใชภ้าษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์) ควบคู่กันเพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทางการศึกษาและกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย  และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชด าร ิบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบรกิารวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง

และผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์กับ

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ

สามารถน าไปต่อยอดท าให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  เพิ่มทักษะบุคลากรด้านระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัย 

โดยสามารถเผยแพร่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเครื่องปั้นดินเผาของ

ประเทศไทย  และส่งเสริมสืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาเซรามิกส์ให้มีความพร้อมสู่การ

เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเครื่องปั้นดินเผาของภาคเหนือตอนล่าง 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3.2  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม     

เครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 

กลยุทธ์ที่ 3.3  อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน

กิจกรรมนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่ดี  และบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดย

การสรา้งองค์กรแหง่การเรยีนรู้และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 
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กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหารให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเส ริมการ

ประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างขวัญก าลังใจ

และสัมพันธภาพท่ีดใีนองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในการท างานเป็นทีม  

ยกระดับศักยภาพบุคลากรและมีการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 5.2  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตาม

มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ โดยสนับสนุนการศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5.3  เร่งจัดหางบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม

ยุทธศาสตร ์

 

3.8 แนวทางการบริหารงานของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีประกาศให้จัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม,2557 ) 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะตา่ง ๆ ในการยกระดับมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัยและ

สร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ 

4. เพื่อสร้างเครือขา่ยทางวิชาการกับหนว่ยงานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริและพร้อมรับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
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5. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการ

และสหวิทยาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริและพร้อมกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

6. เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ  และยกระดับการให้บริการทางวิชาการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต

บัณฑติทางการศกึษา 

               นอกจากน้ี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ยังได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานของ

บัณฑิตวิทยาลัยไว้ดังน้ี  

               3.8.1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

                      3.8.1.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                    1) พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการระดับท้องถิ่น  

และระดับประเทศ 

            2) การจัดท าฐานข้อมูล  และการติดตามการมีงานท าของบัณฑิตเพื่อน ามา

พัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความตอ้งการของท้องถิ่นและประเทศ 

                     3.8.1.2 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

            1) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

                   2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

               3) เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น าแก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

             4) ส่งเสริมให้นักศกึษาได้ท าวจิยัในรูปแบบที่หลากหลาย 

             5) สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายกับ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น 

             6) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             7) พัฒนาระบบการเรียนรูผ้า่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-learning) 

             8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรและแผนการเรียน ตาราง

เรียน ตารางสอบ และตารางสอน 
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             9) พัฒนากระบวนการการเรียนรู ้ และสอดแทรกคุณธรรม 

             10) แสวงหาความรว่มมอืทางวิชาการและวิชาชีพกับท้องถิ่น 

            11) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น

องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา 

            12) สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ

จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นวิชาชีพที่ตรงกับความตอ้งการของภูมิภาค 

                   3.8.1.3 สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 

            1)  สร้างเสริมจริยธรรม คุณธรรมของนักศึกษาตลอดจนจิตส านึกที่ดีต่อ

สังคม 

             2)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่มี

คุณธรรมน าความรู ้

              3) ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ

ปัญญาไทย 

              4) ส่งเสริมให้อาจารย์สอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอน 

                3.8.1.4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑติ 

              1) การสรา้งอัตลักษณ์ของบัณฑติ 

              2)  ส่งเสริมการสรา้งภาพลักษณ์ของบัณฑติที่พึงประสงค์ 

              3)  การวิจัยคุณภาพของบัณฑิต 

              4)  จัดระบบความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการสอบทั้งวิทยานิพนธ์และ

การศกึษาอิสระ 

              5)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตที่รองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน 

             3.8.2 การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

                  3.8.2.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัย  งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 

              1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งนักวิจัยหนา้ใหม่ 

             2) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในรูปแบบ

ต่าง ๆ 
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             3) ส่งเสริมการวิจัยรูปแบบสหสาขาวิชาเพื่อบูรณาการไปสู่การวิจัย 

สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 

             4)  ส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนารูปแบบงานวิจัยเพื่อการแข่งขันในระดับชาติ

และยกระดับสู่สากล 

             5)  สนับสนุนทุนและแสวงหาแหล่งทุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

            6)  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างสรรคผ์ลงานด้านการเรียนการสอน 

             7)  ส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้  และการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชุมชนโดย

น าปัญหาหรือความต้องการของชุมชน หรือสังคมมาใช้เป็นโจทย์วิจัยหรือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน

การสอนหรอืหารพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

             8)  สร้างเครือข่ายการวิจัย  การถ่ายทอดองค์ความรู้กับหน่วยงานภายใน

และภายนอกประเทศ  เพื่อสรา้งความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

             9)  ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ท าวิจัยภายใต้ความต้องการและปัญหา

ของท้องถิ่น 

             10) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่น 

            11)สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

             12) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ไปสู่การ

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

         3.8.2.2 การเผยแพร่งานและการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย  งาน

สร้างสรรคน์วัตกรรม  สิ่งประดษิฐ์สู่สาธารณะ 

            1) จัดท าฐานข้อมูลดา้นการวิจัยเพื่อบริการท้องถิ่น และประเทศ 

            2) สร้างระบบสารสนเทศตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอ  

เผยแพร่ผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค ์ สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม 

            3) ส่งเสริมการน าบทความวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

            4) จัดท าวารสารด้านวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัย 
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            5) ส่งเสริมและเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานการเผยแพร่และน าเสนอที่ได้รับการ

ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

           6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และงานสร้างสรรค์เพื่อ

การใชป้ระโยชน์ 

           7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ด าเนนิการวิจัยพัฒนาเชงิบูรณาการแบบมีสว่นร่วม 

           3.8.3 การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม 

            3.8.3.1 การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร 

           1) พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้ง

ในรูปแบบการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ 

           2) ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาและ

บุคลากร 

            3.8.3.2 การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันและการพัฒนา

องค์กรสู่ระดับสากล 

          1) พัฒนาวารสารบัณฑิต เข้าสู่มาตรฐานสากล 

         2) สร้างและแสวงหาเครือข่ายการท าข้อตกลงเพื่อด าเนินการโครงการต่าง 

ๆ  รว่มกับหนว่ยงานภายนอกทั้งใน  และต่างประเทศ 

                    3) การพัฒนาระบบศิษย์เก่า   สมรรถนะศิษย์เก่าให้รองรับการท างาน การ

ประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 

           3.8.3.3  การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

          1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้บริการ

ข้อมูลวชิาการได้อย่างครบถ้วน 

         2) พัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้า

มาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการให้มีประสทิธิภาพ  ผู้ใชบ้ริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ 

        3) สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในท้องถิ่นในการ

ให้บริการทางวิชาการ 

          4) สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการความต้องการ

ของหน่วยงานชุมชน  และท้องถิ่น 
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               3.8.3.4 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่บุคลากรในสถาบันและประชาชนใน

ท้องถิ่น 

        1) พัฒนาศูนย์บริการการสบืค้นเอกสารงานวิจัยและวทิยานพินธ์ระดับ 

บัณฑติศกึษา 

2) พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการ

เผยแพรแ่ละน าไปใช้ประโยชน์ 

3.8.4  การส่งเสรมิท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

              3.8.4.1  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  

วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        1)  อนุรักษ์  เผยแพร่  ศลิปวัฒนธรรมไทย 

          2)  สนับสนุนการศึกษา  ส ารวจและการท าวิจัย  เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น 

          3.8.4.2  บูรณาการงานด้านศลิปวัฒนธรรมกับการผลิตบัณฑิต 

        1)  พัฒนาแผนบริหารการสอนให้มีตัวช้ีวัดด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจน 

       2) สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

      3) ปลูกจติส านึกเรื่องการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ดงีาม 

       4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา 

       5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและงานประเพณี 

         3.8.5 การบรหิารจัดการ 

              3.8.5.1 ควรมีการวิเคราะห์งบประมาณโดยวิเคราะห์ย้อนหลัง 3-5 ปี 

เพื่อให้เห็นแหล่งที่มาของงบประมาณ ทั้งนี้จะท าให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ทางการเงินได้ และน าไปสู่แหล่งที่มาของงบประมาณและวางแผนการใช้งบประมาณในการพัฒนา

บัณฑติวิทยาลัยที่มปีระสิทธิภาพต่อไป 

           3.8.5.2 ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ในการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑติวิทยาลัยว่ามีความเหมาะสมหรอืไม่ ทั้งอาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์

การเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ตลอดจนแหล่งสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 



58 
 

           3.8.5.3  ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในแต่

ละหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

               3.8.5.4  ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการโดย

การวิเคราะหร์ายละเอียดและจัดท าแผนระยะยาว  

          3.8.5.5  การประกันคุณภาพการศกึษา 

         1)  สร้างความเข้าใจและความรว่มมอืด้านประกันคุณภาพการศกึษา 

         2)  พัฒนาระบบงาน 5 ส  ภายในบัณฑติวิทยาลัย 

         3)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ

เกณฑม์าตรฐาน 

                   4)  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 

3.9 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและ

ถ่ายทอดความรูเ้พื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการวจิัยให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ 

  มาตรการ 1  ค้นหาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการโดยเน้นการวิจัยเชิง

บูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดท ากรอบทิศทางงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

  มาตรการ 2  พัฒนาระบบการสนับสนุนวิจัยภายใน สง่เสริมการขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก และระบบการตดิตามงานวิจัย และผลักดันการจัดตัง้สถานวจิัย 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่น

ใหม่ 

  มาตรการ 1  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ดว้ยระบบพี่เลี้ยง 

  มาตรการ 2  สร้างนักบริหารโครงการวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยช้ันน าของ

มหาวิทยาลัย 
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  มาตรการ 3  สร้างบรรยากาศวชิาการเพื่อส่งเสริมการวจิัย เชน่ การประชุมวิชาการ, 

Journals club  หรอืจัดหาผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อเป็นที่ปรึกษาตามความเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1.3  เร่งรัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใชป้ระโยชน์ 

  มาตรการ 1  เตรียมความพรอ้มวารสารฯ สู่ฐานข้อมูล  Scopus 

  มาตรการ 2 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ที่ได้รับการยอมรับ หรอืการสังเคราะหค์วามรูจ้ากงานวิจัยใหบุ้คคลทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย 

กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ 

  มาตรการ 1  สนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยและทรัพยากรในลักษณะหนว่ยวิจัย 

  มาตรการ 2  สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนนิการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 2.1  การบริการวิชาการที่เสริมสรา้งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  มาตรการ 1  ส ารวจความต้องการและจัดท าแผนงานโครงการบริการวิชาการที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชน และสนับสนุนการน าผลการวิจัย/นวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้สู่

ชุมชนโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการถ่ายทอด

ความรูสู้่การพัฒนาท้องถิ่น และผลักดันให้เกิด “หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” 

  มาตรการ 2  เสริมศักยภาพในการให้บริการวิชาการทั้งบุคลากรและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมการศึกษา วิจัย สืบสาน งานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

  มาตรการ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินกิจกรรมสืบสานความรู้จาก

งานโครงการตามแนวพระราชด าริ และถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชน 

  มาตรการ 2  สร้างองค์ความรู้จากงานโครงการตามแนวพระราชด าริ น้อมน า

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการสอน และผลักดันให้เกิดชุมชนต้นแบบการพัฒนา

โดยใช้หลักเกณฑก์ารมสี่วนรว่มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มกีารจัดการความรูท้ี่มปีระสิทธิภาพ 
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   มาตรการ 1  พัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่งงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   มาตรการ 2  เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยกิจกรรมการ

พัฒนางานบนหลักการของ R2R  (Routine to Research)  และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความ

รักและการเห็นคุณค่ากันและกัน 

   มาตรการ 3  ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการจัดการความรูภ้ายในองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ 

   มาตรการ 1  พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ

ตัดสินใจ และความเขื่อมโยงกันแหล่งทุนภายนอกทั้งหมดตั้งแต่องค์กรท้องถิ่นจังหวัด ภูมิภาค

ตลอดจนองคก์รธุรกิจ  ให้ความเป็นปัจจุบันและพรอ้มใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

   มาตรการ 1  จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการประเมิน

ความพึงพอใจตอ่ระบบบริหารจัดการองค์กร 

   มาตรการ 2  จัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2559  ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2555 – 2559  และประเมิน

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

3.10 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การบริหารของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

วิสัยทัศน์  : เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน า ให้บริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรม

เทคโนโลยีทันสมัย และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของ

ภูมภิาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการผลิต

บัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนและสากล 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิด

สอน และตรงกับความต้องการของผู้ใชบ้ริการ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบจัดซื้อหนังสอืออนไลน์ ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 

ผูป้ฏิบัติงาน และผูใ้ช้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย

มุ่งเน้น 

กลยุทธ์ที่  1 .5  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ตาม

มาตรฐานสากล หมวดหมู่และท ารายการค้นหนังสอื บทความวารสาร และสื่อโสตทัศน์ 

กลยุทธ์ที่ 1.6 การเพิ่มและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น 

กลยุทธ์ที่ 1.7  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และบริการในรูปแบบ 

Full text  

กลยุทธ์ที่ 1.8 การพัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.9 ส่งเสริมการอา่น และการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บรกิารสารสนเทศที่เป็นเลิศ  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวจิัย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บริการสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 บริการสารสนเทศเพื่อการคน้คว้าและวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2.3  การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 2.4  สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับผูใ้ช้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 2.5  การให้ความส าคัญกับผูใ้ช้บริการและส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

กับผูใ้ช้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 2.7 พัฒนาระบบข้อมูลบริการสารสนเทศ เพื่อการบริหารแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และคณะ 

กลยุทธ์ที่ 2.8  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใชทุ้กระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นคลังข้อมูลท้องถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อ

สนับสนุนภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 
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กลยุทธ์ที่ 3.2  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและภูมิ

ปัญญาของภาคเหนือตอนลา่ง 

กลยุทธ์ที่ 3.3  การส่งเสริมให้ผู้ใชบ้ริการ และบุคลากรห้องสมุดเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 3.4  จัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กลยุทธ์ที่ 3.5  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม เพื่อสนับสนุน

ภารกิจด้านการ ให้บรกิารวชิาการแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 4.1  จัดให้มีบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและ

สังคม 

กลยุทธ์ที่ 4.2  สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ  ในชุมชน 

และภูมภิาคอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 4.3  ด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับ

การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31  ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศกึษาในพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.1  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วมในการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 5.2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 5.3  การบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ที่ 5.4  การพัฒนาห้องสมุดไปสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 5.5  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 5.6  การสร้างภาพลักษณ์ และการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่สากล  

 

3.11 วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาของผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์วัฒนธรรมของการให้บริการองค์ความรู้

ด้านศาสนา   ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการบรหิารจัดการ 
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      - การพัฒนาระบบงาน  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝุายต่างๆ มีการบริหารจัดการและ

ให้บริการอย่างมคีุณภาพ 

      - ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน  

- บริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมเพิ่มมากขึ้น  

 - น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในงานต่างๆ  ให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรเครือขา่ยศิลปวัฒนธรรม 

 - จัดกิจกรรมเชิงรุกในการสื่อสารภารกิจของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่

ประชาคมทั้งภายในและภายนอก 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายไปสู่กลุ่มเปูาหมาย  

- จัดโครงการเครือขา่ยความร่วมมือทางวัฒนธรรม กับเครือขา่ยชุมชน   

 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 -  ทบทวนภาระงานของบุคลากรแต่ละฝาุย ก าหนดขอบข่ายงานชัดเจน 

 -  สนับสนุนการท างานแบบมีสว่นร่วมและท างานเป็นทีม 

 -  ทบทวนกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีการประเมินการ

ท างานของบุคลากรทุกคนอย่างยุติธรรม โปร่งใส 

 -  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มความรู ้ 

 -  มีระบบด ารงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในขององค์กรกับบุคลากรผู้ทรงภูมิ

ปัญญาทุกสาขา 

 -  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้มีประสทิธิภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

 -  สนับสนุนการจัดหาสวัสดิการพืน้ฐานแก่บุคลากร 

 -  เสนอขออัตราบุคลากรใหเ้พียงพอต่อภารกิจของ สศว. 

 -  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ การประสานงาน และการท างานของบุคลากร โดย

ยึดหลักธรรมรัฐ มีความอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 

 -  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักฯ ให้มีศักยภาพ มีมิตรไมตรี และมี

ใจรักที่จะท างานอย่างมอือาชีพ 

นโยบายที่ 2 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      -  จัดท าแผนด าเนินงานและแผนปฏิบัติการกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมปิัญญาไทย 



64 
 

      -  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

องค์กรเครือขา่ยทางวัฒนธรรมอื่นๆ ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ ศาสนา  

ศลิปวัฒนธรรม อย่างตอ่เนื่อง 

      -  พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายใน-ประเทศและ

ต่างประเทศ 

 -  จัดกิจกรรมอบรมองค์ความรูด้้านศลิปะ วัฒนธรรมอย่างตอ่เนื่อง 

      -  ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างยั่งยืน 

      -  ศึกษา ส ารวจ และวิจัยวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบประเพณีรวมถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

      -  จัดระบบข้อมูลองค์ความรู้ให้น่าสนใจศึกษา สามารถสืบค้นได้สะดวก 

      -  จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ โดยเปิดเวทีให้โอกาสบุคลากรทุกคณะ ศูนย์/ส านัก 

โดยเฉพาะนักศึกษาให้มสี่วนรว่ม 

 -   พัฒนาบุคลากร อาคาร สถานที่ พัสดุ ครุภัณฑใ์ห้เหมาะสมกับการบริการ 

     -  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้

นักศึกษาและบุคลากรมีส านึกไทย มีจิตส านึก- สาธารณะ มีความสนใจในท้องถิ่น รับผิดชอบต่อ

ท้องถิ่น 

นโยบายที่  4  ด้านการด าเนินการ การเงนิ และงบประมาณ 

 -   จัดระบบการจัดสรรงบประมาณด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความประหยัด เกิด

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ และต้องแสวงหารายได้จากการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ทั้งจากภายใน

มหาวิทยาลัยและจากแหล่งภายนอก 

     -  จัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ อาคาร สถานที่พัสดุ ครุภัณฑ์ และ

บุคลากร 

     -  จัดท ารายงานการด าเนินงานตามงบประมาณ/โครงการ ในระยะเวลา 

     -  ประเมินผลการด าเนินงานตามงบประมาณ / โครงการเพื่อน าข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุง

ในโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนนิการ 

นโยบายที่  5 ด้านการประกันคุณภาพ 

 -  สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของ สศว. 
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     -  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือรักษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

     -  พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐาน 

     -  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักฯในด้านการประกันคุณภาพ 

 

 3.12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

        เนื่องจากการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นต าแหน่งที่ไม่ต้อง

แถลงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย  เพราะเป็นต าแหน่งที่ได้มาโดยการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2558 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส านักงานอธิการบดี   ไว้ดังนี ้ 

  ปรัชญา 

  บริหารเด่น เน้นบริการ ประสานภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน ์

  เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มคีุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

  บริหารจัดการและการบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองคก์ร 

 S = Service  หมายถึง มีการให้บริการที่มคีุณภาพ 

 T = Team  หมายถึง มีการท างานรว่มกันเป็นทีม 

 A = Active  หมายถึง มีความกระตอืรอืร้นในการท างาน 

 F = Fast  หมายถึง มีขัน้ตอนการท างานที่รวดเร็ว 

 F = Family  หมายถึง มีความเห็นอกเห็นใจกันแบบครอบครัว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. เสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ 

เปูาประสงค์ 
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1. ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลมีสภาพแวดล้อมที่

สนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ท างานได้เต็มศักยภาพและมีความสุข 

3. ทุกหน่วยงานมกีารใชเ้ทคโนโลยีและพัฒนาระบบที่เป็นเครือขา่ยการท างานร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

  เพื่อให้บรรลุตามวสิัยทัศน ์พันธกิจ และเปูาประสงค์ดังกล่าว ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี ได้ก าหนดกลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี่ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

 เปูาประสงค์ 

 ทุกหน่วยงานมรีะบบบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน

มหาวิทยาลัยสีเขียว 

 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาความสามารถในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบริหารความเสี่ยงของ

ส านักงานอธิการบดี 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีให้มีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

3. พัฒนาการจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบในส านักงานอธิการบดี 

4. พัฒนาให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการพัฒนาส านักงานสู่ (Green 

Office) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : เสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ 

 เปูาประสงค์ 

 บุคลากรมีสมรรถนะมคีวามสามารถในการปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและมีความสุข 

 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาใหม้ีการจัดท าภาระงานและการประเมินค่างานในหน้าที่รายต าแหนง่ 

2. สร้างเครือขา่ยและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

3. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร

ของส านักงานอธิการบดี 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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5. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและ

การบริการที่มคีุณภาพ 

 เปูาประสงค์ 

 ทุกหน่วยงานมกีารใชเ้ทคโนโลยีและพัฒนาระบบที่เป็นเครือขา่ยการท างาน 

 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่าง

หนว่ยงาน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัติงาน 

 

         

4.  แนวความคดิเกี่ยวข้องกับการประเมิน 

 การประเมินเป็นมาตรการหนึ่งที่จะน าไปสู่การติดตามผลและพัฒนางานในองค์การ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามซึ่งเป็นหน่วยงานที่อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547  มาตรา 49  ก าหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของ

มหาวิทยาลัย (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 : 17)  โดยคณะกรรมการท าหน้าที่ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี (ข้อบังคับ   ระเบียบ  ประกาศ  

ค าสั่ง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547 – 2550 : 87)  ดังนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึง

แนวความคิดที่ส าคัญของการประเมินพอสังเขปดังนี้ 

 4.1 ความหมายของการประเมิน 

      ค าวา่ การประเมิน หรือ การประเมินผล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Evaluation  ซึ่งนักการ

ศกึษาให้ค าจ ากัดความหรอืความหมายไว้ดังตอ่ไปนี้ 

      สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 21)  อธิบายความหมายของการประเมินหมายถึง

กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า)  เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือก

ทางเลือกอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
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      ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2545 : 20)  ให้ความหมายของการประเมินว่า   การประเมินคือ

การตัดสินคณุค่าของสิ่งที่มุง่ประเมนิ       

      วรพจน์  พรหมสัตยพรต (2550 : 312)  นิยามความหมายของการประเมินผลไว้ว่า  การ

ประเมินผล  (Evaluation)  คือ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อวัดค่าของงานทุกระดับ คือ ระดับ

นโยบาย (Policy)  ระดับแผน  (Plan)  ระดับแผนงาน (Program)  และระดับโครงการ  (Project)  ใน

ด้านประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  และความส าคัญ  (Priority)  การ

ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนางาน 

     นอกจากนี้  รัตนะ บัวสนธ์ (2559  :  ออนไลน์)  ได้อธิบายไว้ว่า  การวิจัยเชิงประเมิน 

หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการด าเนินงานและตรวจสอบติดตาม

โครงการ แผนงาน หรอืกิจกรรมต่างๆที่จัดขึน้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการว่า โครงการ แผนงาน 

หรือกิจกรรมเหล่านั้น  มีความเหมาะสมเป็นไปได้ในการด าเนินงานเพียงไร  ด าเนินงาน เป็นไปตาม

กิจกรรมและทรัพยากรที่ก าหนดไว้หรือไม่   และผลของการด าเนินงานดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเปูาหมายหรือไม่มากน้อยเพียงไร รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีก

หรือไม่  โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงทดลองส าหรับตรวจสอบประสิทธิผลของ

โครงการ  แผนงาน  ซึ่งมักก าหนดให้โครงการหรือแผนงานเป็นตัวแปรต้น  และผลจากโครงการ 

แผนงานดังกล่าว  คือ ตัวแปรตาม   และด า เนินการออกแบบการวิจัย (Research design)  เชิง

ทดลองเพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนต่างๆ อันจะช่วยให้การสรุปว่า ตัวแปรตามนี้เป็นผลมาจาก

โครงการ แผนงานนั้นๆ โดยตรง มีความถูกต้อง แม่นยา ยิ่งขึ้น  จากความหมายและลักษณะที่กล่าว

มาก็จะเห็นว่า การวิจัยเชิงประเมินแท้ที่จริง ก็คือ แนวคิดเดียวกับ การประเมินโครงการ (Project 

evaluation) นั่นเอง 

สรุป การประเมิน หรือการประเมินโครงการ  เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์เพื่อการด าเนินงานและตรวจสอบติดตามโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น   

ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  เพียงใด  ด าเนินงาน เป็นไปตามกิจกรรมและทรัพยากรที่ก าหนดไว้

หรือไม่   และผลของการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด    ซึ่งจะก่อให้เกิด

สารสนเทศเชิงคุณค่า  เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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 4.2 ความส าคัญของการประเมิน 

    ส าราญ มีแจง้  (2544 : 12-13)  กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินไว้ดังนี้ 

          ปรัชญาพื้นฐานของการประเมินนัน้เป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นใน

ทุกด้านและทุกรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการพัฒนาสังคม  และมวลมนุษย์ชาติในยุค

ปัจจุบัน จึงท าให้การประเมนิได้รับการยอมรับมากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานไม่

ว่าทางด้านการศึกษาหรือทางธุรกิจที่มุ่งให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้บังเกิดผลอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด  การที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะทราบว่า การด าเนิน

โครงการตามแผนที่วางเอาไว้จะมีความเหมาะสมหรือจุดเด่นหรือจุดด้อยตรงไหนบ้าง โครงการได้

บรรลุเปูาหมายหรือไม่อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะทราบได้โดยการประเมินและการประเมินจะต้องกระท า

อย่างมีระบบแบบแผน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง และเป็นที่

ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการประเมินโครงการย่อมน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ ยวกับการจัด

ด าเนินการโครงการในด้านต่าง ๆ  ต่อไปอย่างทันท่วงที รวมทั้งจะเป็นแนวทางไปสู่ความส าเร็จตาม

เปูาหมายของโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไป 

       ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2545 : 8, 65)  ได้อธิบายความส าคัญของการประเมินไว้ว่า การ

ประเมินเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม  (Liberalism)  เพราะยึด

หลักการเปลี่ยนแปลงในเชงิสรา้งสรรค์ที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง (ถ้าใช้แนวทางที่เหมาะสม)  สามารถแตะ

ต้องและพัฒนาได ้

     นอกจากนีก้ารประเมนิยังสามารถใหส้ารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เชน่ 

  ด้านการบริหาร (Administrative)  สามารถใช้กระบวนการเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร

ส าหรับการตดิตาม  ก ากับ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  ด้านจิตวิทยา  (Psychological)  สามารถใช้การประเมินเป็นกลยุทธ์ส าหรับการ

กระตุน้เร้าความสนใจ  และสรา้งความตื่นตัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  ด้านรัฐสังคม  (Sociopolitical)  สามารถใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ  (Accountability)  ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรง

สนับสนุนจากสาธารณะ 

      ในท านองเดียวกัน วรพจน์  พรหมสัตยพรต  (2550 : 312)  ก็ได้อธิบายถึงความส าคัญ

ของการประเมิน โดยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผลว่า การประเมินผลท าขึ้นเพื่อปรับปรุง

นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ โครงสร้างและการให้บริการด้วยการให้ข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับ
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การตัดสินใจในการบริหาร    เพื่อช่วยให้นักวางแผนและผู้บริหารปรับปรุงการตัดสินใจด้านนโยบาย 

(Policy  Decisions)  การตัดสินใจด้านการบริหาร (Administrative Decisions)  และการตัดสินใจด้าน

การด าเนินงาน (Operational Decisions )  

    อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2559  : ออนไลน์)   ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินที่

สอดคล้องกันว่า  การประเมินโครงการ โดยทั่วไปมักจะมีวัตถุประสงค์หลักคือ การแสวงหาแนวทาง 

ตัดสินใจตอ่การด าเนินงานโครงการว่า ควรจะด าเนินการหรือไม่ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และศึกษา

ว่า ระหว่างด าเนินการมีปัญหาอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือเมื่อ สิ้นสุดโครงการแล้ว      เกี่ยวข้อง

กับโครงการได เรียนรู้อะไรบ้าง  เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหรอื สิ่งแวดล้อมอย่างไร  

 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าการประเมินมีความส าคัญและประโยชน์  คือ  ช่วยในการ

พิจารณาตัดสินใจด าเนินโครงการเดิมโดยอาศัยผลการประเมิน  ช่วยปรับปรุงระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้น าไปใช้ปรับปรุงแผนงานอื่น ๆ ที่มลีักษณะคล้ายกัน และเป็นฐานข้อมูลในการวาง

แผนการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและประหยัด 

 

 4.3  ประเภทของการประเมิน 

      สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  (2541 : 93-94)  ได้แบ่งประเภทของการประเมินไว้ 3 ประเภท

ดังนี้ 

      1)  แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท  คือ การ

ประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา  เรียกว่า  การประเมินความก้าวหน้า  (Formative  evaluation)  เป็นการ

ประเมินขณะโครงการหรือกิจการนั้นก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งสามารถน าผลประเมินไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที และการประเมินเพื่อตัดสินผล  (Summative  evaluation)  เป็นการ

ประเมินเพื่อบ่งช้ีระดับสัมฤทธิผลของงานหรอืโครงการ เป็นการประเมนิหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 

      2)  แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ การประเมินที่ยึดเปูาหมาย

ของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ ซึ่งเรียกว่า  Goal  - based  evaluation การประเมินตามแนวนี้ก็คือ 

น าผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ ส่วนอีกประเภท

หนึ่งเป็นการประเมินที่เป็นอิสระจากเปูาหมายของโครงการ (Goal – free  evaluation)  การประเมิน

ตามแนวทางนี้ผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องทราบเปูาหมายของโครงการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบ

ทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ 
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       3)  แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ การประเมิน

ก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ  (Intrensic  evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

แผนการโครงการก่อนเสนอเพื่อขออนุมัตใิห้ด าเนินการ  กระบวนการดังกล่าวเรียกกว่า การวิเคราะห์

โครงการ (Project appraisal  or  analysis) ระยะที่ 2 คือ การประเมินขณะด าเนินงาน หรือโครงการ 

(On  going  evaluation)  เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ผลการประเมินในระยะนี้เป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน และระยะสุดท้าย คือการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

(Pay – off – evaluation)  เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการ และหลังจาก

สิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่งเรียกกว่า 

กระบวนการตดิตามผล (Follow – up  Study  หรอื Tracer  Study)   

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี( 2542: 63-64 ) อธิบายว่า การประเมนิสามารถจัดเป็นกลุ่มโดย 

จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมนิออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้  

1) กลุ่มรูปแบบการประเมนิเพื่อการตัดสนิใจ (Decision Oriented  Evaluation) นักประเมิน

กลุ่มนี้มีความเชื่อในการประเมินที่เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการประเมินที่ครบวงจรซึ่ งให้สารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมนักประเมินกลุ่มนี้ ได้แก่ ครอนบาค (Cronbach , 1963)  สตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam , 1990)  อัลคิล  (Alkin , 1969)  โปรวัส (Provus , 1971) 

รวมทั้งรูปแบบ  CSE  (Center  for  the  Study  of  Evaluation)  ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิส  (UCLA)  ด้วย  นักทฤษฎีการประเมินยุคใหม่  ได้ให้ความสนใจต่อ

รูปแบบของกลุ่มนี้มาก เพราะสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจส าหรับการบริหารงาน

ได้เป็นอย่างดี 

2) กลุ่มรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินคุณค่า (Value Oriented  Evaluation)  นักประเมิน

กลุ่มนี้ เห็นว่า การประเมินเป็นการให้คุณค่าหรือตีราคาสิ่งที่ถูกประเมิน การประเมินในลักษณะนี้    

ในยุคแรก ๆ มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และขาดความเชื่อถือ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบการ

ประเมินในกลุ่มนี้ได้มีผู้นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพื่อบริการสังคม 

หรอืโครงการพัฒนาดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล  ซึ่งมักจะมีความซับซ้อน  จงึตอ้งอาศัยวิธีการประเมินทั้ง

แบบมีระบบและแบบวิธีการธรรมชาติ  (Naturalistic Approach) ควบคู่กันไปโดยให้ความส าคัญกับ

ผลผลิตที่เกิดจากโครงการทั้งหมด แม้จะเป็นผลกระทบก็ถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญต่อการตัดสินใจ

คุณค่าเช่นกัน นักทฤษฎีประเมินที่มีความเชื่อตามแนวความคิดนี้  ได้แก่  สคริพเวน (Scriven , 1967) 

กลาส (Glass , 1969) เวอร์เธนและแซนเดอร์ (Werthen & Sandres , 1973)  สเตก (Stake , 



72 
 

1974)  ไอสเนอร์ (Eisner , 1979)  เฮาวส์ (House , 1980)  กูบาและลินคอล์น (Guba & Lincoin , 

1981 ) เป็นต้น 

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2559 : ออนไลน์)   กล่าวถึงประเภทของการประเมินโครงการ ว่า

สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทคือ 

 1) การประเมนิโครงการก่อนด าเนนิการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาความเป็นไป

ได้ (Feasibility Study) ก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการใด ๆโดยอาจท าการศึกษา ถึงประสิทธิภาพของ

ปัจจัยปูอน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ใน

ขณะเดียวกันก็อาจจะศกึษาผลกระทบที่คาดวา่นา่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ 

 2) การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ อาจจะจ าแนกเป็นในห้วงเวลาเริ่มต้นโครงการ 

(Inception Study) และระหว่างด าเนินโครงการที่ผ่านพ้นช่วงแรกไปแล้ว (Formative Evaluation) ผลที่

ได้จากการประเมินดังกล่าวนี้ จะช่วยปรับปรุงทั้งปัจจัยปูอน กระบวนการบริหารจัดการและแม้แต่

วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการให้เป็นไปตามความ เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีชื่อเรียกการประเมินแบบนี้อีก เช่น การประเมิน ความก้าวหน้า (Progress Evaluation) 

และการประเมินการด าเนินการ (Implementation Evaluation) เป็นต้น ในการด าเนินโครงการอาจใช้

วิธีการประเมิน ระหว่างด าเนินโครงการเพื่อทบทวนแผนและปรับแผนของโครงการ ปรับตารางการ

ด าเนินงานด้าน ต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์  การตลาด การส่งเสริมการขาย และปรับปรุง

กระบวนการบริหาร จัดการเพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ เป็นตน้ 

 3) การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) มักใช้หลังสิ้นสุด โครงการใหม่ๆ เพื่อ

ค้นหาประสิทธิผลของการด าเนินโครงการว่าบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร หรือ

ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการว่า ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ประการใด  การประเมินผล

ประเภทรวมสรุปนี้อาจมองในมิติของโครงการระยะยาว ออกเป็น ช่วงโครงการ (Phase) ซึ่งการ

ประเมินลักษณะนี้ก็มองได้เป็น 2 ประเภท คือเป็นทั้งการ ประเมินรวมสรุปของแต่ละช่วงโครงการ 

(Summative evaluation of each phase) หรืออาจจะมองการประเมินของแต่ละช่วงโครงการเป็นการ

ประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative) ของโครงการ ระยะยาวทั้งหมดก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของ

ผูอ้า่นหรอืเจา้ของโครงการ  

 4) การประเมินผลกระทบของโครงการ เป็นการตรวจสอบผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานในแต่ละโครงการ และภาพรวมของผลกระทบทั้งหลาย ๆ ชนิด เช่น ผลกระทบด้านสังคม 
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เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ประชากร และด้านนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับเปูาหมายของการประเมินผลกระทบนั้นว่า ต้องการเน้นด้านใด เป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม 

ผูร้ับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องศึกษาดูว่า ในเชงินติิศาสตร์แล้ว จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้าน

ใดบ้าง  

 4.4  มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

      ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2545  : 95-98)  เสนอมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไว้

ดังตอ่ไปนี ้

      4.4.1 เกณฑ์ หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานที่ถือว่าเป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน

หรือผลการด าเนินงาน เกณฑ์จึงเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติหรือผลที่ได้รับ  เกณฑ์อาจ

ได้มาจากมาตรฐานทางวิชาชีพ  มาตรฐานการกระท า  หรือระดับความคาดหวังที่พึงประสงค์ของ

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น มาตรฐานที่ก าหนดโดยผู้เช่ียวชาญ  ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับ

บริหาร ค่านิยมของสังคม เป็นต้น 

      4.4.2 ตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของโครงการ 

  การวัดผลส าเร็จรวมสรุปของโครงการตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าโครงการเป็นกิจกรรมที่

มีระบบแบบแผน  ซึ่งมุ่งที่จะบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้โดยมีเปูาหมายในการน าผลการประเมิน

ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารโครงการ และสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งสัมพันธ์กับระบบ

โครงการที่ประสบความส าเร็จจึงต้องมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันระหว่างบริบท  ปัจจัยเบื้องต้น  

การด าเนินงาน  และผลที่ได้รับ  ความเหมาะสมของผลที่ได้รับย่อมอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม

ของบริบท  ปัจจัยเบื้องต้น และการด าเนินงาน ตามล าดับ ความเหมาะสมของผลที่ได้นั้นสามารถ

ประเมินได้จากตัวบ่งชีส้ าคัญคือประสทิธิผล  (Effectiveness)  และประสิทธิภาพ  (Efficiency)   

   4.4.2.1  ประสิทธิผล  (Effectiveness)   

            วิธีหนึ่งในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน เช่น คุณค่าของโครงการเป็นต้น   

สามารถกระท าได้โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้อย่าง

ครอบคลุม ตัวแปรที่เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาโครงการอย่างแท้จริงโครงการจะถือว่ามีประสิทธิผล

ก็ต่อเมื่อผลของโครงการ บรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ ความส าเร็จของผลที่ได้ย่อมอยู่บนพื้นฐาน

ความเหมาะสมของบริบท การวางแผน และการด าเนินงานตามล าดับ 
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   4.4.2.2  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)   

            ในทางเศรษฐศาสตร์นิยมพิจารณาผลส าเร็จด้านประสิทธิภาพของโครงการ 

โดยดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น  (input) กับผลผลิต (output)  ของโครงการ 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะหอ์อกมาเป็น  ประสิทธิภาพภายใน (internal  efficiency)  ซึ่ง

พิจารณาภายในบริบทของโครงการหรือสังคมภายในและประสิทธิภาพภายนอก  (external  

efficiency)  ซึ่งพิจารณาในแงส่ิ่งแวดล้อมภายนอกของโครงการหรือระบบสังคมภายนอก 

1) ประสิทธิภาพภายใน  เป็นผลของโครงการจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

เบื้องต้นกับผลผลิตภายในบริบทของโครงการหรือสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยตรง  เป็นการศึกษา

ว่าภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับทั้งปริมาณและคุณภาพของปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิตมีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร และสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่จึงเป็นการวิเคราะห์ทั้งใน

ด้านประสิทธิผล  (Effectiveness)  และฟังก์ชันการผลติ   (Production  Function) 

        2) ประสิทธิภาพภายนอก  เป็นการศึกษาคุณค่าของผลผลิต  (Output)  ที่

สนองตอ่สิ่งแวดล้อมภายนอกของโครงการหรือสังคมภายนอก ซึ่งสามารถตัดสินได้จากความสมดุล

ของค่าใช้จ่ายทางสังคม  (Social  Costs)  และผลประโยชน์ทางสังคม  (Social  Benefits)  หรือ

ความส าเร็จของโครงการในการตอบสนองความต้องการจากภายนอก เช่น ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค  ตลาดแรงงาน ระบบสังคมอื่น  ๆ เป็นต้น 

  นักประเมินจะต้องท าความเข้าใจใหชั้ดเจนว่าผลของโครงการที่ต้องการทราบนั้นเป็น

ผลผลิต (Output)  หรือผลลัพธ์  (Outcome)  ถ้าเป็นผลผลิต จะต้องมองในแง่ของผลโดยตรงจาก

โครงการ เช่น คุณภาพของผลผลิต  สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น แต่ถ้า

เป็นผลลัพธ์ จะต้องมองในแง่ของผลภายนอก (External effect)  หรือผลกระทบที่เกิดจากการมี

ผลผลิตนั้น ๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภค  ความสามารถในการท างานของบัณฑิต  รายได้จาก

การท างาน  

เป็นต้น 

  4.4.3 คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

    ในการประเมินงานหรือโครงการนั้น  มีค าที่ถูกน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

ในการประเมินอยู่เสมอ  ได้แก่  คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซึ่งนักวิชาการได้ให้

ความหมายไว้ดังนี้ 
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      4.4.3.1 คุณภาพ (Quality) 

     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 253) ให้ความหมายของ 

“คุณภาพ” ว่าหมายถึงลักษณะที่ดเีด่น  ซึ่งในการด าเนินงานใดๆ องค์การ หรือผู้ด าเนินงานต่างก็หวัง

ให้ผลของการด าเนินงานมีคุณภาพ  ส าหรับในการประเมินนั้น ฟลินน์ (Flynn, 1977 : 164-165 อ้าง

ถึงใน  ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552:144-145) ได้อธิบายค าว่า “คุณภาพ” ไว้ 2 ความหมายคือ 

คุณภาพในความหมายแรก หมายถึง “ผลการปฏิบัติที่ได้ตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ บริการ

หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อก าหนดที่วางไว้ล่วงหน้า…” คุณภาพในความหมายที่สอง 

หมายถึง “ผลการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ (ผู้เกี่ยวข้อง) และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่

คาดหวัง…” ซึ่งค าวา่ผล หรอืผลสัมฤทธิ์ (Results) เป็นค ารวมของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจาก

การด าเนินงาน  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่  ผลผลิต (Output) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นทันที 

(Immediate Outputs) โดยตรงอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน ผลกระทบ (Impact) หมายถึงผลระยะ

กลาง (Intermediate Outputs) อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลผลิต และ ผลลัพธ์ (Outcome)  หมายถึง

ผลระยะยาว (Long Term Outputs) ซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง (Ultimate Outputs) อันเป็นผลที่เกิด

ต่อเนื่องมาจากผลกระทบ 

      4.4.3.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

        ประสิทธิภาพของโครงการหรือการด าเนินงานใดๆ หมายถึง คุณภาพของ

กระบวนการปฏิบัติงานในการสร้างผลผลิต  ซึ่งประกอบไปด้วยประสิทธิภาพในการประหยัด คือ

ความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประสิทธิภาพในการ

ผลิต คือความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหนว่ยผลิต (ศริิชัย กาญจนวาสี, 2552 : 138-139) 

       4.4.3.3  ประสิทธิผล (Effectiveness) 

         ประสิทธิผลของโครงการหรือการด าเนินงานใดๆ หมายถึง คุณภาพของการ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย กล่าวคือ ผลของการปฏิบัติงาน ทั้งผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ์

ได้ผลตรงตามที่คาดหวังและเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้รับบริการ ผู้บริโภค และผู้ปฏิบัติงาน  

(ศริิชัย   กาญจนวาสี, 2552 : 139) 

           ในการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังกล่าวนั้น  มักต้อง

เกี่ยวข้องกับค าว่าปกติวิสัย  มาตรฐาน  และเกณฑ์  ซึ่งสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 79-80) ได้ให้

ความหมายไว้ดังนี้ 



76 
 

     4.4.3.4  ปกติวิสัย (Norms) หมายถึง “ตัวบ่งชี้สภาพปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่

สร้างจากกลุ่มมาตรฐาน” เช่นปกติวิสัยของคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ก็จะแสดงถึงสภาพ

ปัจจุบันของคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศกึษาของประเทศไทยที่แสดงออกในรูปของค่าเฉลี่ย 

      4.4.3.5 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง “สภาพสิ่งที่ควรจะเป็น เป็นสภาพอัน

ประกอบด้วยคุณภาพ”  เมื่อกล่าวถึงสภาพที่คาดหวัง  หรือต้องการจะให้เป็นตามอุดมคติของสิ่ง

นั้นเช่น โรงเรียนที่ได้มาตรฐานต้องประกอบไปด้วย ครูที่มีความรู้ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณ์

ครบถ้วน และมีบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรูเ้ป็นต้น 

      4.4.3.6  เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง “สิ่งที่ใช้ก าหนดคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้  

ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เรายอมรับ”  เช่นก าหนดไว้ว่า พนักงานพิมพ์ดีดที่มี

คุณภาพจะต้องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ไม่ต่ าว่านาทีละ 40 ค า ปัญหาก็คือ ถ้าก าหนด

เกณฑ์ไว้สูงมากส าหรับมาตรฐาน อาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอท าให้ทุกคนบรรลุ   แต่ถ้าตั้งเกณฑ์ต่ า

เกินไปก็จะไม่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมและมีปัญหาในเรื่องของการผา่นเกณฑ์ 

 

5. การบริหารงบประมาณ 

5.1 ความหมายของงบประมาณ   

มีผู้ให้ความหมายของงบประมาณไว้ดังนี้ 

เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา (2555: ออนไลน์:3) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผน (plan) 

อัน เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการเงินให้แก่หน่วยงาน ต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อน าไปใช้ในการ

ด าเนนิงานที ่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ องค์กรที่ก าหนดรว่มกัน 

ศิริวรรณ แก้วจันดา (2554: ออนไลน์: 1) งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออก

ในรูปตัวเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหาร

กิจกรรม โครงการและคา่ใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุ

ตามแผนนี้ย่อมประกอบ ด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติและ 3) การ

บริหาร 

5.2  การบรหิารงบประมาณ    

เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา (2555: ออนไลน์:42) ให้ความหมายของการบริหารงบประมาณว่า  

หมายถึงกระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดย  1) การจัดท าแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย
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งบประมาณ  2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   3) การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย   4)  การโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย   5) การรายงานผล กระบวนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ      

ณรงค์ สัจพันโรจน์. (2538 : ออนไลน์:11)   ให้ความหมายการบริหารงบประมาณว่า       

หมายถึง การวางแผนการใชท้รัพยากรใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการที่ตั้งไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 1) จัดท าแผนปฏิบัติการ 2)  ด าเนินการใช้

งบประมาณตามแผน 3) การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ  4) รายงานผลของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็น

ระยะๆ ศึกษาผลกระทบ  ปัญหา อุปสรรค  เพื่อหาแนวทางแก้ไข  ข้อมูลจากการประเมินผลจะเป็น

ประโยชน์ใน วางแผนด าเนนิการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานในปีตอ่ไป 

 

5.3  ประเภทของงบประมาณ 

               ส านักกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ (ส านักกฎหมายและระเบียบ: ออนไลน์:1-

11)  เรื่องหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  จ าแนกงบประมาณรายจ่ายของส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย  คอื 

  5.3.1  งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างช่ัวคราว  และค่าตอบแทน

พนักงานราชการ  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

  

                 5.3.2  งบด าเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงาน

ประจ า  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค     

รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

               5.3.3  งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก

งบรายจา่ยอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

               5.3.4 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อ

ช่วยเหลือ  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่

ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   หน่วยงานในก ากับของรัฐ  
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องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล  องค์การระหว่างประเทศ  

นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์  

เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายใน งบรายจา่ยนี้ 

 5.3.5  งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด

รายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  เช่นเงินราชการลับ   

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ช่ัวคราว เป็นต้น ระยะเวลาการด าเนินการใช้งบประมาณในรอบ  1 ปี    งบประมาณแผ่นดิน เริ่ม

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีต่อไป  งบประมาณเงินรายได้ใชต้ามปีการศกึษา   

    5.4 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจ านวน 

539,380,000 บาท และมีเงินรายได้จากการจัดการศึกษาจ านวน 235,000,000 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 774,380,000 บาท มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกรอบทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2558  ดังนี ้ 

5.4.1  นโยบายงบประมาณและแนวทางการจัดท างบประมาณ 

1. จัดท างบประมาณที่มีความสอดคล้อง ตามกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 -2559 )  และทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ  

2. มุ่งเน้นผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม เปูาหมาย ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพ และระบบประเมินอื่นที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย / ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและของหนว่ยงาน  

3. เน้นหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 

(โปร่งใส ประโยชน ์ ประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล )  

4.  เน้นระบบการตดิตามและประเมินผลความส าเร็จตามเปูาหมาย  ตัวช้ีวัด  

5.  ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

โดยใช้เงินรายได้เสริมงบประมาณแผ่นดิน ควบคู่กับการพิจารณาแหล่งเงินอื่น  ได้แก่  เงินกองทุน  

เงินสะสมคงเหลอืของหน่วยงาน  
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6  ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนารายวิชา 

หลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ 

7. ส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา เพื่อให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์   

8. การวิจัย สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน การเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยและจ านวนและคุณภาพขององค์ความรู ้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

9. การบริการวิชาการ  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตามความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่น  ในเชงิพื้นที่ และเป็นประโยชน์ตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน  

10. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการรวบรวมข้อมูล  เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 

11. การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้ตอบสนองต่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

12. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

13. การพัฒนาตามจุดเน้น และความจ าเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย    

          5.4.2  กรอบทิศทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 จัดสรรงบประมาณ

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น จ านวน 1,074 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 197,607,100 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.52 ของงบประมาณทั้งหมด 
   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณธรรม  คุณภาพ   และ

พัฒนาการผลิตครู สู่ความเป็นเลิศ โครงการตามแผน 602 โครงการ จัดสรรงบประมาณ  

74,743,600 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.65 ของงบประมาณทั้งหมด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ  บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการตามแผน 129 โครงการ จัดสรรงบประมาณ  26,313,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของ

งบประมาณทั้งหมด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง โครงการตามแผน 46 โครงการ จัดสรรงบประมาณ 2,226,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 

ของงบประมาณทั้งหมด 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี     บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โครงการตามแผน 46 โครงการ 

จัดสรรงบประมาณ 93,323,200  บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.25 ของงบประมาณทั้งหมด 

5.4.3  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณ 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จัดท าเป็น งาน/โค รงการประจ าปี 

ด าเนนิการตามแผน ประเมินผลความส าเร็จของงาน/โครงการ โดยพิจารณาจาก 4 ตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัดด้านเวลา  โครงการ/กิจกรรมมกีารก าหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม

และงบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และท าการประเมินผลว่าได้ด าเนินการ

เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

  ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดอืนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้น 

  ไตรมาสที่ 2 ช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดอืนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้น 

  ไตรมาสที่ 3 ช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดอืนเมษายนถึงเดือนมถิุนายนในปีงบประมาณนั้น 

  ไตรมาสที่ 4 ชว่งระยะเวลาต้ังแตเ่ดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนกันยายนในปีงบประมาณนั้น 

2. ตัวชี้วัดด้านต้นทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดงบประมาณไว้

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ตอ่อธิการบดี และท าการประเมนิผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือใช้

งบประมาณเป็นไปตามแผนร้อยละ 96 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

3. ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชงิปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน

ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4. ตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไว้

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการ

ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
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เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่

ผา่นในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

                    เกณฑ์การประเมินโครงการ  โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต้องผ่าน

เกณฑต์ัวชี้วัด 3 ใน 4  ของเกณฑข์องตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จจากทั้งหมดหรอืร้อยละ 75  

 5.4.4 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ

พิจารณาจากตัวชีว้ัด  4 มิติ 

     ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ   ประเมินจากผลส าเร็จของการด าเนิน

โครงการตาม ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2 มิติ คือตัวชี้วัดด้านเวลาและด้าน

ต้นทุนหรอืงบประมาณ 

     ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ   ประเมินจากผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ

ตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร ์ผา่นเกณฑต์ัวชี้วัด 2 มติิ คือ ตัวชี้วัดเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  

            5.4.5 หน่วยงานที่รับการประเมินด้านงบประมาณ 24 หน่วยงาน (11 หน่วยงานใหญ่)  

ได้แก่ 

1. คณะครุศาสตร์  

1.1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

1.2  ศูนย์การศกึษาพิเศษ  

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. คณะวทิยาการจัดการ 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. บัณฑติวิทยาลัย 

8. ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. ส านักงานอธิการบดี 

11.1  กองกลาง 
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11.2 กองนโยบายและแผน 

11.3 กองบริการการศึกษา 

11.4 กองบริหารงานบุคคล 

11.5 กองพัฒนานักศกึษา 

11.6  โครงการจัดตัง้กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา 

11.7  โครงการจัดตัง้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11.8  โครงการจัดตัง้กองคลัง 

11.9  โครงการจัดตัง้กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 

11.10 โครงการจัดตัง้สถาบันนานาชาติ 

11.11 โครงการจัดตัง้สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 6.  งานประเมินที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

พิบูลสงคราม (2558 : บทสรุปผู้บริหาร)  ได้ด าเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

พิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยประยุกต์ใช้ รูปแบบ CIPPiest  ใน 4 ประเด็นคือ           

1.ประเมินบริบท  (Context   Evaluation : C )  ได้แก่  ความเหมาะสม/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนากับความต้องการจ าเป็น 2. ประเมินปัจจัยน าเข้า  (Input  Evaluation : I ) ได้แก่ ความ

เหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย   บุคลากร   หลักสูตร  สิ่งอ านวย

ความสะดวกและงบประมาณ  3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )  ได้แก่ การ

บริหารงานวิชาการ  การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และการบริหารงบประมาณ  4. ประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation : P )  ได้แก่  คุณภาพของบัณฑิต  ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจ้า่ยงบประมาณ   

      แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  ผู้รักษา

ราชการแทนอธิการบดี คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสาย

สนับสนุน  นักศึกษาและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งสร้างเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  

ระดับและแบบปลายเปิด วธิีการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐานโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการตอบค าถาม

แบบปลายเปิด ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาและลงขอ้สรุป 

 ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) 

ผลการประเมินดา้นบริบทตามความคดิเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผา่นเกณฑก์ารประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก  ยกเว้นในประเด็นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษภาษาคอมพิวเตอร์)  และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่

บุคลากรสายวิชาการมคีวามคิดเห็นในระดับปานกลาง   

   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีการปรับแผน

ยุทธศาสตรใ์ห้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันโดยการมสี่วนรว่มของทุกฝาุย และถ่ายทอดแผนลงสู่

หน่วยงานทุกระดับ มีระบบติดตาม และประเมินผล ที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานเพื่อให้สามารถ

ด าเนนิการตามแผนอย่างครบถ้วนโดยใช้หลักการ PDCA   

2. ผลการประเมินดา้นปัจจัยน าเข้า(Input  Evaluation) 

  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  ประเด็นที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารงานระดับอุดมศึกษาและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง  อาจารย์มี

ความรู้ความสามารถในการสอน และมีความรับผิดชอบต่อการสอน หลักสูตรที่เปิดสอนมีความ

หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) มีระบบ

สืบค้นข้อมูลเหมาะสมส าหรับการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

  ประเด็นที่บุคลากรเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลางและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีหลาย

ประเด็นที่ส าคัญได้แก่  จ านวนและคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  ความทันสมัยสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของตลาดแรงงานของหลักสูตรที่เปิดสอน  ความเหมาะสมของอาคารเรียน  ห้องเรียน

และพืน้ที่ใช้สอยที่ใชใ้นการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาในการ

ฝึกปฏิบัติ  ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  อุปกรณ์การศึกษา  คอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

ระบบสาธารณูปโภค  ระบบการดูแลความปลอดภัย  การบริการด้านงานทะเบียนวัดผ ล  

สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และงบประมาณ  
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2557ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดนิ 433,455,300 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 250,000,000บาท 

รวมทั้ งสิ้น  683,455,300 บาท มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ ส านักงานอธิการบดี 

532,602,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.93 ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อใช้บริหารงานในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย และจัดสรรงบประมาณ 137,657,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 ให้คณะและ

หนว่ยงานอื่นๆ รวม 22 หนว่ยงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานและด าเนนิโครงการ  

   3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการ(Process  Evaluation) 

3.1 การบริหารงานวิชาการ      

        ผลการประเมินด้านการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย

วิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากทั้งในภาพรวมและเป็นรายประเด็น  มีบางประเด็นที่บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าอยู่ใน

ระดับมากซึ่งผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย และกลไกการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมี

ประสิทธิภาพ  การวัดและประเมินผลของอาจารย์สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน  

การเสริมประสบการณ์วิชาชีพเหมาะสมกับสาขาวิชา  การจัดอาจารย์ที่ปรึกษามีคุณภาพกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการ

บริการข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ตอ่บุคลากร 

         ประเด็นส าคัญที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่  การจัดกระบวนการ

เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา และการพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะในงานที่รับผดิชอบ 

     ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2556  ด้าน

การบริหารวิชาการ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน    ประเด็นที่ทุกคณะผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ระบบ

และกลไกการพัฒนาและบริหาร  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน และระบบและ

กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา    ส่วนประเด็นที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ระบบและ

กลไกการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาอาจารย์   

      ด้านการบริหารงานวิจัยและบริการทางวิชาการในภาพรวมและเกือบทุก

คณะผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ยกเว้น คณะครุศาสตร์ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน
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ประเด็นระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  และคณะวิทยาการจัดการ ไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิในประเด็นระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกประเด็น และ เกือบทุกคณะผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น  ยกเว้น คณะครุศาสตร์ ที่ไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิในประเด็นระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

     นอกจากนี ้ผลการวิเคราะหจ์ุดแข็งด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มหาวิทยาลัย

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอน จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมความเป็นเลิศของ

หลักสูตรและพิจารณาศักยภาพของแต่ละคณะในการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร   มีระบบ

อาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์  มีระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษาที่ชัดเจน  

    ด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ  คณาจารย์มีแนวทางในการ

แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้หลากหลายยิ่งขึ้น  มีการพัฒนากลไกผลักดันให้คณาจารย์

ผลิตผลงานวิชาการประเภทหนังสือ หรือต ารา มีการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง  

                   ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่น มีศูนย์วัฒนธรรมที่

เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม    

     3.2 การปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

   ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานในยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้น สรุปไดด้ังน้ี 

           3.2.1 ระดับการปฏิบัติงานของผู้บริหารจ าแนกตามยุทธศาสตร์และต าแหน่งบริหาร

พบว่า ผู้บริหารที่เห็นว่าตนเองมกีารปฏิบัติงานในทุกยุทธศาสตร์ในระดับมากและมากที่สุด  ได้แก่  ผู้

รักษาการอธิการคนที่ 2  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ส านักวิทยบริการฯ  คณบดีคณะครุ

ศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ส่วนผู้รักษาการอธิการคนที่1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

แบะพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรมและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เห็นว่าตนเองมีการ

ปฏิบัติงานในบางยุทธศาสตรใ์นระดับปานกลาง  

   3.2.2 การปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าตนเองมีการปฏิบัติในระดับมาก
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ที่สุด   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ส่วนผู้บริหารอื่นๆเห็นว่าตนเองมกีารปฏิบัติในระดับมาก   

              3.2.3  การปฏิบัติงานในยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประเมินว่าตนเองว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  ส่วนผู้รักษา

ราชการแทนอธิการบดีคนที่  1 ประเมินว่าตนเองปฏิบัติในระดับปานกลาง  และผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดีปฏิบัติในระดับน้อย ส่วนผู้บริหารอื่นๆเห็นว่าตนเองมกีารปฏิบัติในระดับมาก  

            3.2.3 การปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนล่างคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเห็นว่าตนเองมีการปฏิบัติในระดับ

มากที่สุด ส่วนผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนที่ 1และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นว่า

ตนเองมกีารปฏิบัติในระดับปานกลาง  ส่วนผู้บริหารอื่นๆเห็นว่าตนเองมกีารปฏิบัติในระดับมาก  

    3.2.4 การปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าตนเองมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารอื่นๆเห็นว่าตนเองมีการ

ปฏิบัติในระดับมาก  

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556  ด้านการ

บริหารและการจัดการ พบว่าหน่วยงานหลักมีความตระหนักในประเด็น KM และผลักดันให้มีการน า

ผล KM ไปใช้ประโยชน์  ผูบ้ริหารและทีมงานบริหารอย่างต่อเนื่องและเป็นคนรุ่นใหม่  นอกจากนั้นยัง

มีมุมมองในการบริหารงานแบบใหม่  ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ  ใช้กระบวนการ 

Scenario Planning การด าเนินการด้านแผนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผล

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ปรับเปลี่ยนการประเมินผลบุคลากรสายวิชาการเพื่อพิจารณา

ความชอบประจ าปีโดยเชื่อมโยงกับเกณฑก์ารประเมนิตัวชีว้ัด   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA  ด้านงบประมาณมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อผู้บริหาร

เป็นประจ าทุกเดือน  มีวิธีการบริหารด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  หน่วยงานระดับคณะมีความ
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เข้มแข็งและเป็นกลไกที่ส าคัญในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอ านาจให้กับ

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานการเกิดความคล่องตัว    

            3.3  การบริหารงบประมาณ 

                         ผลการประเมินด้านการบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย

วิชาการ ในภาพรวมและเกือบทุกประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง  ยกเว้นประเด็นการด าเนินการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่อยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการประเมินในภาพรวมและทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก  

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ  63,768,670 บาท  ให้แก่ 22 หน่วยงาน เพื่อ

ด าเนินการ  778 โครงการ  จ าแนกเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 404 โครงการ  งบประมาณ 

28,590,430 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 142 โครงการ งบประมาณ 15,708,200 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 47 โครงการ  งบประมาณ 3,078,500 บาท และยุทธศาสตร์ที่  4 จ านวน 

185 โครงการ งบประมาณ 16,604,140 บาท 

     4. ผลการประเมินดา้นผลผลติ  

             4.1  คุณภาพของบัณฑิต 

                    4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย

วิชาการในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายคณะ  คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและเป็นราย

ด้านคณะวิทยาศาสตร์ฯมีผลการประเมินในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม

จรยิธรรม  ส่วนการประเมินตนเองของนักศึกษาในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งผา่นเกณฑก์ารประเมนิ  เมื่อพจิารณาเป็นรายคณะเกือบทุกคณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน  ยกเว้นคณะครุศาสตร์ที่มีผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง   

                    4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรมตามความ

คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ใน

ประเด็นที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมากและผา่นเกณฑ์การประเมิน  ได้แก่  มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

จิตสาธารณะเสียสละคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

ยกเว้น  คณะคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
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มากและผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนการประเมินตนเองของนักศึกษา ในภาพรวมและเป็นคณะอยู่

ในระดับมาก 

4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑติด้านความรูต้ามความคิดเห็นของ 

บุคลากรสายวิชาการในภาพรวมและเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ยกเว้น คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วน

การประเมนิตนเองของนักศึกษา ในภาพรวมและเป็นรายคณะอยู่ในระดับมาก 

                      4.1.4  ผลการประเมินด้านคุณภาพของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญาตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมและเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ  ยกเว้นคณะครุศาสตร์คณะเดียวที่อยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ส่วนการประเมนิตนเองของนักศึกษาในภาพรวมและเป็นรายคณะอยู่ในระดับมาก 

                              4.1.5 ผลการประเมินด้านคุณภาพของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ยกเว้นคณะครุศาสตร์ที่อยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ส่วนในประเด็นการช่วยเหลือและเอือ้ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสรา้งสรรค์ไม่ว่าจะเป็น

ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มทุกคณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ส่วนการประเมินตนเองของ

นักศึกษา ในภาพรวมและเป็นรายคณะอยู่ในระดับมาก 

                    4.1.6 ผลการประเมินด้านคุณภาพของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ยกเว้นคณะครุศาสตร์ที่ผลการประเมิน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนการประเมินตนเองของนักศึกษา ใน

ภาพรวมและเกือบทุกคณะอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน  ยกเว้นคณะครุศาสตร์ที่อยู่ใน

ระดับปานกลางซึ่งไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 นอกจากนี้  ผลการประเมินด้านคุณภาพของบัณฑิตจากการศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ ในคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี

การศึกษา 2556 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผลการประเมินคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย  ปีการศกึษา 2556  ด้านคุณภาพของบัณฑิต ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วน

ในประเด็น ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ยังไม่ผ่าน

เกณฑ ์
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  ผลการศกึษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก

ข้อมูลบัณฑิตที่ลงทะเบียนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจ าปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซด์ พบว่า บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 83.32  รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของบัณฑิตในภาพรวม เท่ากับ  12,152  บาท  ส่วนใหญ่ได้งานท าไม่ตรงสาขาที่เรียน ประเภท

ของงานที่ท า ได้แก่ พนักงานบริษัท/องคก์รธุรกิจเอกชน รองลงไปเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ของรัฐ บัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร คือ  ควรมีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ควรฝึกทักษะปฏิบัติด้านต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง  และควรพัฒนา

ทักษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน   

 4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อผู้บริหาร 

4.2.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานทั้ง  4 

ยุทธศาสตร์ และมิติด้านคุณลักษณะ  ของผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมากที่สุด  ซึ่งผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ส่วนผู้บริหารบางต าแหน่ง ซึ่งได้แก่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักวิทยบริการฯ   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการมีบางยุทธศาสตรท์ี่ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

4.2.2 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารใน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิต  เกือบทุกต าแหน่งอยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ยกเว้น

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลการประเมินในระดับปานกลาง    ส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารเกือบทุกต าแหน่งอยู่ในระดับมาก ยกเว้น

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการประเมินอยู่

ในระดับปานกลาง 

4.2.3 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหารในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย  ส่วนใหญ่อยู่ระดับมากและผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน  สว่นผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี  ส านักวิทยบริการ  ส านักศลิปะและวัฒนธรรม  และ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

4.2.4 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารใน

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่งทุกต าแหน่งอยู่ในระดับ

มากและผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในผู้บริหารเกือบทุก
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ต าแหน่งอยู่ในระดับมาก ยกเว้นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

4.2.5 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหารในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เกือบทุก

ต าแหน่งอยู่ในระดับมากและผา่นเกณฑก์ารประเมนิยกเว้นคณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินอยู่

ในระดับปานกลาง 

4.2.6 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารทุกต าแหน่งอยู่ในระดับมากและผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการที่มีผล

การประเมนิอยู่ในระดับปานกลาง 

4.2.7 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

คุณลักษณะของคณบดีมุกคณะในภาพรวมและทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

        ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ด้านคุณภาพของ

งานวิจัยและการบริการทางวิชาการ  ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็น  และหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ในทุกประเด็น  คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

        ผลการประเมินด้านคุณภาพของการบริหารและการจัดการ  พบว่าภาพรวมระดับ

มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น  และเกือบทุกคณะผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็น ยกเว้น คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในประเด็นการประกันคุณภาพ

ภายใน และส านักงานอธิการบดียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในประเด็นการบรรลุเปูาหมายตามตัว

บ่งชีข้องการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

        4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินโครงการ 4 ยุทธศาสตร์ 778 โครงการ ด าเนินการ 719 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 92.42  ยกเลิก 20 โครงการและไม่ด าเนินการ 39 โครงการ รวม 59 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 7.58  ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ 614 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.92  ภาพรวม

เฉลี่ย มีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณระดับดี  ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิผล 615 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 79.05 ภาพรวมเฉลี่ยมีประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ ระดับดี  ใช้เงินไม่ตรง

โครงการ  17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ไม่เบิกเงิน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.25และไม่

ประเมินคุณภาพ 61 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 8.48 



91 
 

      5.   ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของการบริหาร(Outcomes) 

          5.1  ผลการประเมินผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑติ 

     5.1.1 ผลกระทบเชิงบวกของการผลิตบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย

วิชาการและนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นเกือบทุกประเด็นอยู่

ในระดับมาก  ยกเว้นประเด็นที่วา่บัณฑติของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม และผลกระทบ

เชงิลบในประเด็นที่วา่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนต่ ากว่าวุฒิ บุคลากรสายวิชาการเห็นว่า

อยู่ในระดับปานกลาง  สว่นนักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก 

              5.1.2 ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นเกือบทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก  

ยกเว้น ประเด็นที่ว่าบัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการใช้ภาษา 3 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์) บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่

ในระดับมากทั้งในภาพรวมและทุกประเด็น 

               5.1.3 ความยั่งยืนของการผลิตบัณฑิตตามความคดิเห็นของบุคลากรสายวิชาการ

และนักศึกษา ทั้งในภาพรวมและทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 

               5.1.4 การถ่ายทอดขยายผลของการผลิตบัณฑิตตามความคิดเห็นของบุคลากร

สายวิชาการทั้งในภาพรวมและเป็นรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความคิดเห็นของ

นักศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและทุกประเด็น 

                  5.2  ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes)ของการบรหิารงาน 

                  5.2.1  ผลกระทบเชิงบวกของการบริหารงานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

บุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและทุกประเด็น  ส่วน

ผลกระทบเชงิลบ  ผู้บริหารเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่บุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน 

เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและทุกประเด็น 

                  5.2.2 ประสิทธิผล  ความยั่งยืน  และความสามารถในการถ่ายทอดขยายผล

ของการบริหารงานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอยู่ใน

ระดับมากทั้งในภาพรวมและทุกประเด็น                   

                    5.3 ผลการประเมินผลลัพธ์ของการบริหารงบประมาณ 

                   5.3.1 ผลกระทบ  
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    5.3.1.1 ผลกระทบทางบวก  มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเขียน 

โครงการและการประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินโครงการใน 4 มิติ คือ มิติด้านเวลา มิติ

ด้านงบประมาณ มิติด้านปริมาณ และมิติด้านคุณภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาโดยสรุป คือ    การวาง

ระบบการติดตามและประเมินผลโดยคณะท างาน  ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ และความเสี่ยงที่ท าให้โครงการไม่ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย  แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการในอนาคตได้แก่ 1)การก าหนดการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2559 ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นในภารกิจประจ าและภารกิจของหน่วยงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

และ 2) การมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับระบบ

งบประมาณแบบ Results-Based ตามยุทธศาสตร ์

              5.3.1.2 ผลกระทบทางลบ  ได้แก่ ระบบ Electronic ที่ใช้ในการติดตาม

ผลของกองนโยบายและแผนยังไม่เสถียร  การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเป็นเหตุให้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่

และใช้ระยะเวลาพอสมควร  

                  5.3.2 ประสทิธิผล (Effectiveness) การบริหารงบประมาณของ 

มหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

                            5.3.3 ความยั่งยืน (Sustainability) การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

โดยคณะท างาน การก าหนดมิติการประเมิน 4 ด้าน การก าหนดแบบฟอร์มการประเมิน แบบฟอร์ม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ และคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เป็นข้อบ่งชี้ที่ส าคัญก่อให้เกิดความยั่งยืนและการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

และการประเมนิแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง 

                   5.3.4 การถ่ายทอดขยายผล (Transportability) มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆได้

เดินทางมาศึกษาและดูงานการบริหารจัดการของกองนโยบายและแผน  มีความพึงพอใจและเห็นว่า

จะน าแนวทางไปพัฒนางานของมหาวิทยาลัยของตนเองตามความเหมาะสม 
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7. กรอบแนวคิดในการประเมิน 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการประเมนิผลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

 

 

 

 

 

 

                                       

วัตถุประสงค ์ข้อที่ 2 

เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพและประ

ประสิทธิผลการ

ด าเนินงานตามแผนงาน

โครงการ 

วเิคราะห ์

โครงการตาม 

แผนปฏบัิตกิาร 

วิเคราะห์

ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

ของงาน/โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

จ านวนและ 

ร้อยละของ

โครงการ 

ที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

จ านวนและ 

ร้อยละของ

โครงการที่ม ี

ประสิทธิภาพการ

ใชจ้่าย

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการ

บรหิารงาน 

ของ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

ประจ าปี 

งบประมาณ 

2558 

 

 

วัตถุประสงค ์ข้อที่ 1 

เพื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของแผนงาน

โครงการกับการบรหิาร

ตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผู้บริหารที่

แถลงไว้ตอ่สภา

มหาวิทยาลัย 

วิเคราะห ์

วิสัยทัศน์และ 

นโยบาย 

การบรหิารงาน 

ของผู้บริหาร 

 

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้องของ

แผนงานโครงการ 

กับวิสัยทัศน์และ

นโยบายกับ  

จ านวนและ 

ร้อยละของ

โครงการที่

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และ

นโยบายของ

ผู้บริหาร 

วัตถุประสงค ์ ข้อที่ 3 

เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการใชจ้่าย

งบประมาณของ

โครงการ 

 

โครงการทั้งหมด 

 
วิเคราะห์

ประสิทธิภาพการใช้

จ่ายงบประมาณ 

 

วัตถุประสงค ์ ข้อที่ 4 

เพื่อประเมินคุณภาพ

นักศึกษาและงานวิจัย

ของอาจารย์ 

เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุม่ 

วิเคราะห์ข้อมลูเชิง

ประมาณและเชิง

คุณภาพ 

              

ระดับการปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค ์ ข้อที่ 5 

เพื่อประเมินความคิดเห็น

ของบุคลากรต่อการ

ด าเนินงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกอง

บรกิารการศึกษา

และส านกัวิจัย

และคณะ 

วิเคราะห์ GPAของน

ศ. และงานวิจัยของ

อาจารย์ จ าแนก

ตามคณะ 

-นักศึกษาที่ส าเร็จ 

เกรด  

-คุณภาพบัณฑิต 

-การมีงานท า 

- งานวิจัยอาจารย์ 
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      บทที่  3  

                                        วิธีด าเนินการประเมิน 
 

ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ 2558   มีวธิีด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1. ก าหนดลักษณะของการประเมิน 

2. ก าหนดแหล่งข้อมูล 

3. สร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล 

5. วิเคราะหข์้อมูล 

6. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิ 

7. ก าหนดกรอบประเด็นในการประเมนิ 

8.  สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

 

1. ลักษณะของการประเมิน 

 ลักษณะของการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินตามวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

2.  แหล่งข้อมูล 

 แหลง่ขอ้มูลในการประเมินครั้งนีป้ระกอบด้วย 

 2.1  เอกสารที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

       2.1.1  วิสัยทัศน ์และนโยบายของผูบ้ริหาร ที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  2.1.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณราย

จา่ยเงนิรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2558   

             2.1.3 คู่มือรหัส การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 และ

งบประมาณกันเงนิเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ 2558   
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  2.1.4   รายงานการติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  รอบ 12 เดือน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

  2.1.5 รายชื่อนักศึกษาที่เรยีนครบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

  2.1.9รายงานการศึกษาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

              2.1.10 รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษา  

2558   

                   2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

2.1 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/ส านักในต าแหน่งต่าง ๆ จ านวน 

12 ต าแหน่ง  ซึ่งได้แก่  อธิการบดี  คณบดี 7  คณะ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัย  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  และ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

2.2 บุคลากรสายวิชาการ ท าการศึกษาจากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดที่อยู่

ปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น 6 คณะ จ านวน  380  คน   

2.3 บุคลากรสายสนับสนุน ท าการศึกษาจากบุคลากรสายสนับสนุนของ

หน่วยงานระดับคณะ /สถาบัน / ส านัก   ผู้อ านวยการกองทุกกอง และหัวหน้างานทุกงานในแต่ละ

กอง จ านวน  214  คน  

2.4 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion) ได้แก่ ประธาน

หลักสูตรของแตล่ะคณะจ านวน 6–12 คน  และผูอ้ านวยการกองของส านักงานอธิการบดี  จ านวน 

 10 คน 

                           2.5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ปีจากทุกคณะในปีการศึกษา 2559  ซึ่งมี

จ านวนประชากร  2,357  คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง  โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 

ทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 %  และความคลาดเคลื่อน 0.05  ได้จ านวน     

360 คน  และเลือกตัวอย่างแยกคณะแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

2.6 นักศึกษาระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 2 ของทุกหลักสูตรจ านวน 104 คน และ 

ระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ก าลังศกึษา ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี  5 ปี   
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ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของผู้บริหาร  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ตอบ   

               แบบสอบถามจ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

สถานภาพ จ านวน 
ตอบ

แบบสอบถาม 

 

ร้อยละ 

1. ผู้บรหิาร 12 12 100.00 

  2. บุคลากรสายวิชาการ 

      2.1 คณะครุศาสตร์ 52 39 75.00 

      2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฯี 98 98 100.00 

      2.3 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 87 68 78.16 

      2.4 คณะวิทยาการจัดการ 62 52 83.87 

      2.5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 38 33 86.84 

      2.6 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 43 39 90.70 

                          รวม 380 329 86.58 

   3.บุคลากรสายสนับสนุน 

      3.1 คณะครุศาสตร์ 9 9 100.00 

      3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 29 100.00 

       3.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 10 83.33 

       3.4 คณะวิทยาการจัดการ 14 13 92.86 

       3.5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรฯ 24 15 62.50 

       3.6 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 13 12 92.31 

       3.7 บัณฑิตวทิยาลัย 8 6 75.00 

       3.8 สถาบันวจิัยและพัฒนา 14 13 92.86 

       3.8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 23 23 100.00 

       3.9 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 8 8 100.00 

       3.10 ส านักงานอธิการบดี 60 39 65.00 

                รวม 214 177 82.71 
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ตาราง  2  จ านวนและร้อยละของนักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับและคณะที่ 

 สังกัด 

 

 

สถานภาพ 
จ านวน ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

  1.ระดับปริญญาตรี     

      1.1 คณะครุศาสตร ์ 54 54 100.00 

      1.2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   54 54 100.00 

      1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 110 108 98.18 

      1.4 คณะวทิยาการจัดการ 105 83 83.00 

      1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 18 18 100.00 

      1.6คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 13 68.42 

รวม 360 330 91.67 

2. ระดับบัณฑิตศกึษา 104 78 75.00 

            รวมทั้งสิ้น 464 408 87.93 

  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ในการประเมินครั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินการ  ได้ท าการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และ

เชงิคุณภาพ  โดยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 3.1. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารกับ

แผนงาน โครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 

          3.2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

          3.3 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

2558 
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 3.4 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา 

 3.5 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์  ปีงบประมาณ 2558  

3.6แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งสร้างเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)   และแบบปลายเปิด   

แบ่งเป็น  32   ฉบับ  คือ 

3.4.1  แบบประเมินตนเองของผูบ้ริหาร  จ านวน  12  ฉบับ 

  3.4.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของผูบ้ริหาร  จ านวน 13  ฉบับ 

            3.4.4  แบบสอบถามส าหรับนักศกึษา จ านวน 7 ฉบับ 

      3.5 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

               3.6 ประเด็นค าถามในการสนนากลุ่ม 

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ 

1) ศึกษาเอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง 

2) ก าหนดกรอบประเด็นการประเมิน 

     3) สรา้งเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินทุกฉบับ 

     4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย

การอภิปรายและการวิพากษ์รว่มกันของคณะกรรมการประเมิน 

     5) ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารที่แถลง

ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยใช้การอภปิรายและลงความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการประเมิน 

ทั้ง 5  คน 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการด าเนินงานท าหนังสือขอความอนุเคราะหจ์ากผู้บริหารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ดังนี้ 

          4.1 ขอใชเ้อกสารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินขอ้ 1 - 3 
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4.2 ด าเนินการสัมภาษณ์อธิการบดี และผู้บริหารรวมจ านวน  12  ต าแหน่ง   ในวันที่ 5 และ 

6 กรกฎาคม 2559   

4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสอบถาม 

4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น  7  กลุ่ม คือ ประธานหลักสูตรของ

คณะครุศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาการจัดการ  

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี   ด าเนินการโดยคณะกรรมการด าเนินงานประเมินมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 

สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน  2559  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  มีจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น เป็นบุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ  86.58  สายสนับสนุน จ านวน 177 คน   ร้อยละ 82.71 

และนักศึกษา จ านวน 408  คน คิดเป็นร้อยละ 87.93  ของจ านวนแบบสอบถามที่แจกไป  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

          5.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  และการตอบแบบสอบถาม

ปลายเปิด  ใช้การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหเ์นือ้หา ( Content  Analysis  and  Synthesis)    

  

6. เกณฑ์การประเมินผล 

6.1 การประเมินความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร

และกับแผนงาน  โครงการ ใช้เกณฑ์ดังนี ้ 

ร้อยละ  80 – 100   หมายถึง  มคีวามสอดคล้องในระดับดีมาก 

ร้อยละ  70 –  79    หมายถึง  มีความสอดคล้องในระดับดี  

ร้อยละ  60 – 69     หมายถึง  มคีวามสอดคล้องในระดับปานกลาง  

               ร้อยละ  50 –  59   หมายถึง   มีความสอดคล้องในระดับน้อย  

               ร้อยละ  ต่ ากว่า 50   หมายถึง   มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด 
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  6.2  การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน โครงการ ประเมินจากผลส าเร็จ

โดยคิดเป็นร้อยละของการด าเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์ และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

ดังนี้ 

       ร้อยละ 80 ขึน้ไป  หมายถึง  มปีระสิทธิภาพ /ประสทิธิผล ในระดับดีมาก 

       ร้อยละ 70 - 79    หมายถึง  มีประสิทธิภาพ/ประสทิธิผลในระดับดี 

       ร้อยละ 60 - 69    หมายถึง  มปีระสิทธิภาพ/ประสทิธิผลในระดับพอใช้ 

      ร้อยละ  50 - 59   หมายถึง  มีประสิทธิภาพ/ประสทิธิผล ในระดับควรปรับปรุง 

               น้อยกว่าร้อยละ  50 หมายถึง  มีประสิทธิภาพ/ประสทิธิผลในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

  6.3 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่าย งบประมาณพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านเวลา  

และตัวชี้วัดด้านงบประมาณและก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

       ร้อยละ 80 ขึน้ไป     หมายถึง  มปีระสิทธิภาพในระดับดีมาก 

      ร้อยละ 70 - 79     หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับดี 

       ร้อยละ 60 - 69     หมายถึง  มปีระสิทธิภาพในระดับพอใช้ 

       ร้อยละ  50 - 59    หมายถึง  มปีระสิทธิภาพในระดับควรปรับปรุง 

               น้อยกว่าร้อยละ  50 หมายถึง  มีประสิทธิภาพในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

 

6.4 การประเมินความความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

ผูบ้ริหารและผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใ้ช้บัณฑิต 

 ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00   หมายถึง  มกีารปฏิบัติ / คุณภาพในระดับมากที่สุด 

                ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49   หมายถึง  มกีารปฏิบัติ/คุณภาพในระดับ มาก 

                ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  มกีารปฏิบัติ/คุณภาพในระดับปานกลาง 

                ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง  มกีารปฏิบัติ/คุณภาพในระดับน้อย 

                ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง  มกีารปฏิบัติ/คุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

     

 

 



101 

7.  กรอบประเด็นการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2558 

 ในการประเมินครั้งนี้  คณะกรรมการได้ก าหนดประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือ  

การวิเคราะหข์้อมูล และเกณฑก์ารประเมนิ  ดังแสดงในตารางในตาราง 3 

 

ตาราง 3 กรอบประเด็นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

วัตถุประสงค์ ประเด็นการระเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อประเมินความ

สอดคล้องของแผนงาน 

โครงการกับวสิัยทัศน์

และนโยบายของ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย

ตามท่ีแถลงไว้ต่อสภา

มหาวทิยาลัย 

ความสอดคล้องระหว่าง

แผนงาน โครงการกับ 

วสิัยทัศน์และนโยบาย

ของผู้บริหารท่ีแถลงไว้

ตอ่สภามหาวิทยาลัย 

 

- นโยบายและวสิัยทัศน์ของ

ผู้บริหาร 

- รายงานการประเมิน

โครงการ 

-แผนยุทธศาสตร์ 

- แบบ

บันทึก

ข้อมูล 

 

- การวเิคราะห์เอกสาร 

(Document Analysis)  

-หาความถี่และร้อยละ 

เกณฑ์การประเมิน  

≥ 80 %   = มากท่ีสุด 

70 - 79 % = มาก                

60 – 69 %= ปานกลาง 

50-59 %= น้อย 

< 50 %= นอ้ยท่ีสุด 

2. เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการ

ด าเนนิงานตามแผนงาน 

โครงการ 

- ประสิทธิภาพประเมิน

จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า

ร่วมโครงการมจี านวน

ตามท่ีก าหนดไว้และมี

ความพงึพอใจต่อการ

ด าเนนิงาน   

-ประสิทธิผลประเมิน

จากแผนงาน โครงการ 

มกีารด าเนนิงานจริง 

และผลการด าเนนิงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้ 

- รายงานการประเมิน

โครงการ 

- ข้อบังคับว่าดว้ย

งบประมาณรายจา่ยฯ 

-หนว่ยงานท่ีได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ 

- แบบ

บันทึก

ข้อมูล 

 

- การวเิคราะห์เอกสาร 

- หาความถี ่ ร้อยละ 

เกณฑ์การประเมิน 

≥ 80 %   = ดีมาก 

70 - 79 % = ดี                

60 – 69 %= พอใช ้

50-59 %= ควรปรับปรุง 

< 50 %= ควรปรับปรุง  

  อย่างย่ิง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

3. เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณของโครงการ  

- มกีารใช้จ่าย 

งบประมาณของโครงการ

ได้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดไวแ้ละมีการใช้

งบประมาณได้จริงตาม

แผนซึ่งพิจารณาจาก ร้อย

ละ  96  ของงบประมาณที่

มีการเบิกจ่าย 

 

-รายงานการติดตามและ

ประเมนิผลงาน/โครงการ

ตามแผนปฏบัิติการท่ี  

สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-

2559)ปีงบประมาณ 2558 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 

ว่าด้วยงบประมาณ 

รายจา่ยเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ 2558   

- คู่มือรหัสการเบกิจา่ย

งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ 2558   และ

งบประมาณกันเงินเหลื่อม

ปีประจ าปงีบประมาณ 

2557 

- แบบบันทึก

ข้อมูล 

 

- การวเิคราะห์เอกสาร 

-หาความถี่และรอ้ยละ 

เกณฑ์การประเมินระดับ

ประสิทธิภาพ 

 ≥ 80  %  = ดีมาก 

70 - 79 % = ดี                

60 – 69 %= พอใช ้

50-59 %= ควรปรับปรุง 

< 50 %= ควรปรับปรุง  

  อย่างย่ิง 

4.  เพื่อประเมินคุณภาพ

ของนักศึกษาและงานวิจัย

ของอาจารย์ 

-การส าเร็จการศึกษาตาม

เวลา การออกกลางคัน 

- ระดับเกรดเฉล่ียสะสม

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส า เ ร็ จ

การศึกษา   

-ผลการประเมินคุณภาพ

ของบัณฑิต 

-ภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต 

-จ า น ว น ง า น วิ จั ย ข อ ง

อาจารย์ที่ได้รับทุน/ตีพิมพ์/

แหล่งที่ตีพิมพ/์ถูกอ้างอิง  

ปี2558  

- รายงานการประเมิน

คุณภาพของบัณฑิต  

-รายงานภาวการณ์ 

มงีานท าของบัณฑิต 

-หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

- แบบบันทึก

ข้อมูล 

- การวเิคราะห์เอกสาร 

- หาความถี่  ร้อยละ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 

5. เพื่อประเมินความ

คิดเห็นของบุคลากรต่อ

การบริหารงานของ

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 

-การรับรู้ของบุคลากร

ที่ตอ่การบริหารงาน

ของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

 

- ผูบ้ริหาร 

-บุคลากรสาย

วิชาการ 

-บุคลากรสาย

สนับสนุน 

-นักศึกษาช้ันปี

สุดท้ายของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  

-นักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท 

-การ

สัมภาษณ์ 

-การประเมิน

ตนเอง 

-การสนทนา

กลุ่มย่อย  

-

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

-การวิเคราะหเ์นื้อหา  

- X ,S.D. 

โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 

4.50-5.00 =มากที่สุด 

3.50 - 4.49  = มาก 

2.50 – 3.49 =ปาน

กลาง 

1.50 – 2.49 = น้อย 

1.00 – 1.49=น้อยที่สุด 

 

8. สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

 คณะกรรมการ ฯ  ด าเนินการสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อมูล

เชิงปริมาณประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ  และรายงานผลการประเมินโดยการน าเสนอด้วยวาจา

และเป็นเอกสารต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของ

สภามหาวิทยาลัย  พรอ้มทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2558 แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลเป็น 5 ตอน  คอื 

 ตอนที่ 1  ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงานโครงการ กับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงตอ่สภามหาวิทยาลัย   

 ตอนที่ 2  ผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 ตอนที่ 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการและความถูกต้องของ

การเบิกจ่าย 

 ตอนที่ 4  ผลการประเมนิคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

 ตอนที่  5  ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 

ตอนที่ 1  ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการกับวิสัยทัศน์และโยบาย

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  
  

 1.1 แผนงาน โครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบาย

ของอธิการบดี 

วิสัยทัศน์:  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่ใช้วัฒนธรมราชภัฏในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน   

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ อธิการบดีจึงได้วางแนวนโยบายไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของ การจัดท าแผนงาน โครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมกับนโยบายทั้ง 5  ด้าน  ผลการ

ประเมิน ดังแสดงในตาราง   4  
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ตาราง 4 จ านวน และร้อยละของโครงการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี              

จ าแนกตามหน่วยงาน  

หน่วยงาน 

จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย รวม 

1.การ

พัฒนา

บุคลากร 

2.การ

บริหาร

จัดการ

องค์กร 

3.การ

สร้าง

คุณคา่ให้

ผลผลิต 

4.มุ่งความ

เป็นสากล

เพื่อการ

พัฒนา

ท้องถิ่น 

5.การ

พัฒนา

วัฒนธรรม

ราชภัฏ 

จ านวน ร้อยละ 

1.ครุศาสตร์ 6 8 15 2 2 33 11.46 

2.วทิยาศาสตร์ฯ 5 5 14 3 1 28 9.72 

3.มนุษยศาสตร์ฯ 4 1 12 1 1 19 6.60 

4.วทิยาการจัดการ 2 3 13 0 1 19 6.60 

5.เทคโนโลยกีารเกษตรฯ 2 5 13 2 1 23 7.99 

6.เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 2 1 12 1 1 17 5.90 

7.บัณฑิตวทิยาลัย 2 2 4 2 1 11 3.82 

8.สถาบันวจิัย 6 1 6 2 0 15 5.21 

9.ส านักวทิยบริการฯ 2 4 5 1 1 13 4.51 

10.ส านักศิลปวัฒนธรรม 1 3 1 3 2 10 3.47 

11.ส านักงานอธิการบด ี 15 44 33 7 1 100 34.72 

รวม 47 77 128 24 12 288 100.00 

ร้อยละ 16.32 26.74 44.44 8.33 4.17 100.00  
       

จากตาราง  4  พบว่า โครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมสอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี

ทุกโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  3 คือ ด้านการสรา้งคุณค่าให้ผลผลติ คิดเป็นร้อยละ  44.44 

รองลงมาสอดคล้องกับนโยบายที่ 2 คอืด้านการบริหารจัดการองค์กร  คดิเป็นร้อยละ 26.74  และนโยบาย

ที่1 คือดา้นการพัฒนาบุคลากร  คิดเป็นรอ้ยละ  16.32   นโยบาย ที่ 4 คือ  ด้านการมุ่งความเป็นสากลเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ 8.33 นโยบาย  และสอดคล้องน้อยที่สุด  คือนโยบายที่ 5 คือ  ด้านการพัฒนา

วัฒนธรรมราชภัฏ  คิดเป็นรอ้ยละ 4.17  ตามล าดับ 
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1.2 แผนงานโครงการของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดี 

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเป็นผู้น าในกลุ่ม 

20 อันดับแรกของประเทศในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ

สังคม เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน ์จึงได้วางแนวนโยบายไว้ 6 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของ 

การจัดท าแผนงานโครงการของคณะครุศาสตร์กับนโยบายทั้ง 6 ดา้น ผลการประเมนิ ดังแสดงในตาราง   5  
 

ตาราง  5   จ านวน และร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

นโยบาย 
โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

นโยบายที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครู 47 54.02 

นโยบายที่ 2  ประสานผู้รู ้หนว่ยงาน และงบประมาณ 2 2.30 

นโยบายที่ 3  ยกระดับคณาจารย์ผู้สอน และบุคลากร 11 12.64 

นโยบายที่ 4  บริหารองคก์รแบบธรรมาภิบาล   6 6.90 

นโยบายที่ 5  วิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 13 14.94 

นโยบายที่ 6  ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 8 9.20 

รวม 87 100.00 
 

 จากตาราง  5  พบว่า จ านวนโครงการของคณะครุศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุก

โครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1 คือ ด้านการเร่งพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครู  คิดเป็น

ร้อยละ  54.02 รองลงมาสอดคล้องกับนโยบายที่ 5 คอืด้านการวิจัยและบริการวชิาการแก่ท้องถิ่นคิดเป็น 

ร้อยละ 14.94   นโยบายที่3 คือด้านการยกระดับคณาจารย์ผู้สอน และบุคลากรคิดเป็นร้อยละ  12.64  

ตามล าดับ 

         ส่วนนโยบายที่ 2 คอื ดา้นการประสานผู้รู้ หน่วยงาน และงบประมาณ มีจ านวนโครงการสอดคล้อง

น้อยที่สุด  คิดเป็นรอ้ยละ  2.30 
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1.3 แผนงาน โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะหค์วามสอดคล้องของ การจัดท า

แผนงาน โครงการของคณะกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน  ผลการประเมิน ดังแสดงในตาราง   6 
 

ตาราง  6  จ านวนและร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

              และเทคโนโลยี 

 

นโยบาย 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

นโยบายที่ 1  ด้านบุคลากร 32 18.60 

นโยบายที่ 2 ดา้นการวิจัยและการบริการวิชาการ 25 14.54 

นโยบายที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตและสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม 67 38.95 

นโยบายที่ 4  ดา้นการบริหารจัดการ 48 27.91 

นโยบายที่ 5  ด้านคณะมองเห็น - - 

รวม 172 100.00 
 

จากตาราง 6  พบว่า จ านวนโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ ฯสอดคล้องกับนโยบายทุกโครงการ 

ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  3 คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ  

38.95  รองลงมาสอดคล้องกับนโยบายที่ 4 คือ ด้านการบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 27.91  และนโยบาย

ที่ 1  คือดา้นบุคลากรคิดเป็นรอ้ยละ  18.60  ตามล าดับ 

 ส่วนนโยบายที่  5  คือ ด้านคณะมองเห็น  ไม่มีจ านวนโครงการทีส่อดคล้อง 
 

1.4 แผนงาน โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดี 

วิสัยทัศน ์: สืบสาน ส่งเสริม  สร้างสรรค ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ 

พัฒนาท้องถิ่นสู่อาเซียน 
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เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดแนวนโยบายไว้ 4 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการของคณะกับนโยบายทั้ง 4  ด้าน  ผลการประเมินดังแสดงใน

ตาราง 6  
 

ตาราง  7   จ านวน และร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

               และสังคมศาสตร์ที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

นโยบาย 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

นโยบายที่1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 88 56.05 

นโยบายที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย 

และบริการวิชาการ ในแนวทางที่ยั่งยืน 

32 20.38 

นโยบายด้านที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญา

ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

22 

 

14.01 

นโยบายที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารคณะให้มีประสิทธิภาพ  และ

มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

15 9.56 

                          รวม 157 100.00 
 

จากตาราง  7 พบว่า จ านวนโครงการของคณะมนุษยศาสตร์ ฯสอดคล้องกับนโยบายทุกโครงการ 

ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1 คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต  คิดเป็นร้อยละ  56.05 

รองลงมาสอดคล้องกับนโยบายที่ 2 คือด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และ

บริการวิชาการ ในแนวทางที่ยั่งยืน  คิดเป็นร้อยละ 20.38   และนโยบายที่3 คือด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ  14.01  ตามล าดับ 

ส่วนนโยบายที่ 4  คือ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะใหม้ีประสิทธิภาพ  และมีความพร้อมที่

จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  มีจ านวนโครงการสอดคล้องน้อยที่สุด  คิด

เป็นรอ้ยละ  9.56 
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1.5 แผนงาน โครงการของคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ

คณบดี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดนโยบายไว้ 6 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของ การ

จัดท าแผนงาน โครงการของคณะกับนโยบายทั้ง 6  ด้าน  ผลการประเมิน ดังแสดงในตาราง   8 
 

ตาราง  8  จ านวน และร้อยละ ของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีคณะวทิยาการจัดการ 

 

นโยบาย 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

นโยบายที่ 1 พัฒนาด้านการจัดการศกึษา 68 62.39 

นโยบายที่ 2 พัฒนาด้านการวิจัย 2 1.83 

นโยบายที่ 3 พัฒนาด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 15 13.76 

น โ ย บ า ย ที่  4  พั ฒ น า ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

6 5.51 

นโยบายที่ 5 พัฒนาดา้นการบริหารจัดการ 14 12.84 

นโยบายที่ 6 พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 4 3.67 

                           รวม 109 100.00 
 

จากตาราง  8  พบว่า จ านวนโครงการของคณะวิทยาการจัดการสอดคล้องกับนโยบายทุก

โครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1  คือ ด้านการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  62.39  

รองลงมาสอดคล้องกับนโยบายที่ 3 คือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คิดเป็นร้อยละ 13.76   และ

นโยบายที่5  คอืด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นรอ้ยละ  12.84  ตามล าดับ 

ส่วนนโยบายที่ 2 คือด้านการพัฒนาด้านการวิจัย มีจ านวนโครงการสอดคล้องน้อยที่สุด  คิดเป็น

ร้อยละ  1.83 
 

1.6 แผนงาน โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของคณบดี 

วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน  เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่นและ

ประชาคมอาเซียน 
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เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการของคณะกับนโยบายทั้ง 5  ด้าน  ผลการประเมินดังแสดงใน

ตาราง   9  
 

ตาราง  9   จ านวน และร้อยละ ของโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณบดี 

               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม 

จรยิธรรม คุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

44 55.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมการ

วิจัย เพื่อสร้างบุคลากรที่มคีุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

5 6.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

14 17.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาต่อยอดปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

แบบบูรณาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

6 7.50 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 11 13.75 

รวม 80 100.00 
 

จากตาราง  9  พบว่า จ านวนโครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  คิดเป็นร้อยละ  55.00  

รองลงมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 คือด้านการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 17.50   และยุทธศาสตร์ที่  5  คือด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล คิดเป็นรอ้ยละ  13.75  ตามล าดับ 

ส่วนยุทธศาสตรท์ี่ 2  คือ ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้าง

บุคลากรที่มคีุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนมีจ านวนโครงการสอดคล้องนอ้ยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  6.25 
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1.7 แผนงาน โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดี 

วิสัยทัศน์ : ผลติบัณฑติให้สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข  เป็นแหล่งเรียนรู้ใน

การพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มี

ระบบบริหารจัดการที่ด ีบุคลากรมีวัฒนธรรมคุณภาพบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของ การจัดท าแผนงาน โครงการของคณะกับนโยบายทั้ง 5  ด้าน  ผลการประเมินดังแสดงใน

ตาราง  10  
 

ตาราง 10 จ านวนและร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณธรรมคุณภาพ  53 67.09 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2 2.53 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสู่ ก าร เป็นศูนย์กลางวิ ชาการด้ าน

เครื่องปั้นดินเผา และส่งเสริมสบืสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

13 16.46 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ดี  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5 6.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้าง

ขวัญก าลังใจและสัมพันธภาพที่ดใีนองค์กร 

6 7.59 

                             รวม 79 100.00 
 

จากตาราง  10  พบว่า จ านวนโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 คือ ด้านการยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  

คุณภาพ มีคุณลักษณะสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน  คิดเป็นร้อยละ  67.09  รองลงมาสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 คอืด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเครื่องปั้นดินเผาของประเทศไทย  และ

ส่งเสริมสืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 16.46   และยุทธศาสตร์ที่ 5  คือด้านการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างขวัญก าลังใจและสัมพันธภาพที่ดี ในองค์กร คิดเป็นร้อย

ละ  7.59  ตามล าดับ 

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 คือด้านการพัฒนาการวิจัย  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน

โครงการสอดคล้องนอ้ยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  2.53 
 

1.8 แผนงาน โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดี 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของ การ

จัดท าแผนงาน โครงการของบัณฑติวิทยาลัยกับแนวทางการพัฒนาทั้ง 5  ด้าน  ผลการประเมินดังแสดงใน

ตาราง   11 
 

ตาราง 11  จ านวน และร้อยละ ของโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของคณบดี 

               บัณฑิตวิทยาลัย 

 

นโยบาย 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

แนวทางที่ 1 การผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์         4 28.57 

แนวทางที่ 2 การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

- - 

แนวทางที่ 3 การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

และบริการสังคม 

4 28.57 

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  1 7.14 

แนวทางที ่5 การบริหารจัดการ 5 35.72 

รวม 14 100.00 
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จากตาราง 11 พบว่า จ านวนโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางที่ 5  คือ ด้านการบริหารจัดการ  คิดเป็นร้อยละ  35.72  

รองลงมาสอดคล้องกับแนวทางที่ 1 และ 3  คือด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และด้าน

การสรา้งศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม  คิดเป็นร้อยละ 28.57  เท่ากัน   

         ส่วนแนวทางที่ 2 คือด้านการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ไม่มี

จ านวนโครงการทีส่อดคล้อง 
 

1.9 แผนงาน โครงการของสถาบันวจิัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ

ผู้อ านวยการ 

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและ

ถ่ายทอดความรูเ้พื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของ การจัดท าแผนงาน โครงการของสถาบันฯกับยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ผลการประเมินดัง

แสดงในตาราง  12  
 

ตาราง  12 จ านวน และร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการ 

               สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาการวิจัยให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

8 36.36 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

5 22.73 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

9 40.91 

รวม 22 100.00 
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จากตาราง 12  พบว่า จ านวนโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  3 คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี

เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ คิดเป็นรอ้ยละ  40.91  รองลงมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือด้าน

การพัฒนาการวิจัยให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 36.36  และยุทธศาสตร์ที่ 2  คือ 

ด้านการถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 22.73 

ตามล าดับ 
 

1.10 แผนงาน โครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการ 

วิสัยทัศน์  : เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน า ให้บริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ทันสมัย และบรรยากาศที่มชีีวติชีวา เพื่อขับเคลื่อนสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของ การจัดท าแผนงาน โครงการของส านักฯกับยุทธศาสตร์ทั้ง 5  ด้าน  ผลการประเมินดัง

แสดงในตาราง  13  
 

ตาราง  13  จ านวน และร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการ 

                ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคเ์พื่อการแข่งขันในภูมภิาคอาเซียนและสากล 

7 26.92 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการสารสนเทศที่เป็นเลศิเพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นการวิจัย 2 7.69 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นคลังข้อมูลท้องถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

6 23.08 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม เพื่อ

สนับสนุนภารกิจดา้นการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

2 7.69 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 9 34.62 

รวม 26 100.00 
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จากตาราง 13 พบว่า จ านวนโครงการของส านักวิทยบริการ ฯสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 5  คือ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลคิดเป็น

ร้อยละ 34.62  รองลงมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เพื่อ

สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนและสากล  คิดเป็น

ร้อยละ 26.92  และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  คือ ด้านการเป็นคลังข้อมูลท้องถิ่น และจดหมายเหตุของ

มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 23.08 

ตามล าดับ 

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2  คือด้านการบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย  

และยุทธศาสตร์ที่ 4  คือด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ด้านการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม  มีจ านวนโครงการสอดคล้องนอ้ยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  7.69 
 

1.11 แผนงาน โครงการของส านักศลิปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบาย

ของผู้อ านวยการ 

วิสัยทัศน์ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์วัฒนธรรมของการให้บริการองค์ความรู้ด้าน

ศาสนา   ศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดนโยบายไว้ 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของ การจัดท าแผนงาน โครงการของส านักฯกับนโยบายทั้ง 5  ดา้น  ผลการประเมินดังแสดงในตาราง  14  

 

ตาราง  14  จ านวน และร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้อ านวยการ 

                ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

นโยบายที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 4 19.05 

นโยบายที่ 2 ดา้นการพัฒนาบุคลากร 3 14.29 

นโยบายที่ 3 ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 13 61.90 

นโยบายที่ 4  ดา้นการด าเนินการ การเงนิ และงบประมาณ - - 

นโยบายที่  5 ด้านการประกันคุณภาพ 1 4.76 

รวม 21 100.00 
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จากตาราง 14 พบว่า จ านวนโครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบาย 

ทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบาย 3 คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 

61.90  รองลงมาสอดคล้องกับนโยบายที่ 1 คือ ด้านการบริหารจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 19.05  และ 

นโยบายที่ 2  คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 ตามล าดับ 

ส่วนนโยบายที่ 4  คือด้านการด าเนินการ การเงิน และงบประมาณไม่มีจ านวนโครงการที่

สอดคล้อง 
 

1.12 แผนงาน โครงการของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ของผู้อ านวยการ 

วิสัยทัศน ์

  เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการบริหารจัดการอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของ การจัดท าแผนงาน โครงการของส านักฯกับยุทธศาสตร์ทั้ง 3  ด้าน  ผลการประเมินดัง

แสดงในตาราง  15  

 

ตาราง   15  จ านวน และร้อยละของโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการ 

                ส านักงานอธิการบดี 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่สอดคล้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภบิาลใหม้ีประสิทธิภาพ 

122 54.22 

ยุทธศาสตร์ที่  2    เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพ 

54 24.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มคีุณภาพ 

49 21.78 

รวม 225 100.00 
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จากตาราง  15  พบว่า จ านวนโครงการของส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1  คือ  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก        

ธรรมาภบิาลใหม้ีประสิทธิภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 54.22  รองลงมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ด้านการ

เสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ  คดิเป็นรอ้ยละ 24.00  และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  คือ ด้านการ

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 

21.78  ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

    ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   จ าแนกตาม

หนว่ยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น  ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่

ความเป็นเลิศ   

     ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการวิจัย  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

บูรณาการไปสู่การเรยีนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศลิปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 16-41 
 

ตาราง 16 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 582 491 84.36 ดีมาก 502 86.25 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 101 88 88.89 ดีมาก 90 89.11 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 46 42 91.30 ดีมาก 42 91.30 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 263 204 77.48 ด ี 188 71.48 ด ี

รวม 990 825 91.77 ดีมาก 822 83.03 ดีมาก 
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จากตาราง  16 พบว่า การด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  จ านวน  990  โครงการ   

มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ  จ านวน 825 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  91.77 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  และมี

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ  จ านวน 822 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  83.03  ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าการด าเนินโครงการ ในยุทธศาสตร์ที่  1-3 มี

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับดีมาก  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ 

และเชงิคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 

ตาราง 17 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

              จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

คณะ/หน่วยงาน 

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

1.ครุศาสตร์ 87 49 56.32 ควรปรับปรุง 74 85.66 ดีมาก 

2.วทิยาศาสตร์ 172 151 87.79 ดีมาก 153 88.95 ดีมาก 

3.มนุษยศาสตร์ 157 131 83.44 ดีมาก 127 80.89 ดีมาก 

4.วทิยาการจัดการ 109 103 94.50 ดีมาก 91 83.48 ดีมาก 

5.เทคโนโลยกีารเกษตร 80 77 96.25 ดีมาก 79 98.75 ดีมาก 

6.เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 79 69 87.34 ดีมาก 68 86.08 ดีมาก 

7.บัณฑิตวทิยาลัย 14 6 42.86 ควรปรับปรุง

อย่างย่ิง 

6 42.86 ควรปรับปรุง

อย่างย่ิง 

8.สถาบันวจิัยฯ 20 18 90.00 ดีมาก 17 85.00 ดีมาก 

9.ส านักวทิยบริการฯ 26 22 84.62 ดีมาก 24 92.31 ดีมาก 

1 0 . ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

21 17 80.95 ดีมาก 18 85.71 ดีมาก 

11.ส านักงานอธิการบด ี 225 182 80.89 ดีมาก 165 73.31 ด ี

           รวม 990 825 83.33 ดีมาก 822 83.03 ดีมาก 

          

จากตาราง 17  พบว่า เมื่อจ าแนกตามหน่วยงาน  การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ

อยู่ในระดับดีมาก  9 หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร    5)คณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม 6)สถาบันวิจัยและพัฒนา 7)ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8)ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม  9)ส านักงานอธิการบดี  

ส่วนหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณในระดับควรปรับปรุง คือ คณะครุศาสตร์ และระดับ

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ บัณฑติวิทยาลัย 

หน่วยงานที่ด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพในระดับดีมากมี 9 หน่วยงาน คือ 1) คณะ

ครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการ

จัดการ 5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  6)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7)สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 8)ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ส่วนหนว่ยงานทีม่ีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ บัณฑติวิทยาลัย 
 

ตาราง 18  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของมหาวิทยาลัย 

               จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิผล 

ด าเนินการ 

ตามแผน 
ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 582 565 97.08 ดีมาก 487 83.68 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 99 96 96.96 ดีมาก 86 86.87 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 46 46 100.00 ดีมาก 44 95.65 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 263 249 94.68 ดีมาก 204 77.57 ด ี

รวม 990 956 96.57 ดีมาก 821 82.93 ดมีาก 

 

จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ จ านวน 990 โครงการ  มีการ

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 956 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.57 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 821 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 82.93 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า มีการด าเนินตามแผน ในระดับดีมากทุกยุทธศาสตร์  

และในยุทธศาสตร์ที่ 1-3 มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับดีมาก ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 มี

การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับ ดี  
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ตาราง 19  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

               จ าแนกตามหน่วยงาน  

 

คณะ/หน่วยงาน 

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิผล 

ด าเนินการตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

1.ครุศาสตร ์ 87 82 94.25 ดีมาก 72 82.76 ดีมาก 

2.วิทยาศาสตร์ 172 151 87.79 ดีมาก 153 88.95 ดีมาก 

3.มนุษยศาสตร์ 157 146 92.99 ดีมาก 116 73.88 ด ี

4.วิทยาการจัดการ 109 107 98.17 ดีมาก 104 95.41 ดีมาก 

5.เทคโนโลยี 

การเกษตร 
80 80 100.00 ดีมาก 73 91.25 ดีมาก 

6 . เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 
79 77 97.47 ดีมาก 65 82.28 ดมีาก 

7.บัณฑิตวิทยาลัย 14 14 100.00 ดีมาก 10 71.43 ด ี

8.สถาบันวิจัยฯ 20 20 100.00 ดีมาก 14 70.00 ด ี

9.ส านักวิทยบริการฯ 26 25 96.15 ดีมาก 22 84.62 ดีมาก 

10 .ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
21 21 100.00 ดีมาก 21 100.00 ดีมาก 

11.ส านักงานอธิการบดี 225 213 94.67 ดีมาก 165 73.33 ด ี

รวม 990 956 96.57 ดีมาก 821 82.32 ดีมาก 

 

จากตาราง 19  พบว่า ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  มีการ

ด าเนนิการตามแผน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับดีมาก   

และเมื่อจ าแนกตามหน่วยงาน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ในระดับดีมาก  มีหน่วยงานที่มีการด าเนินการในระดับดีเพียง  3  หน่วยงาน  คือ 1) คณะ

มนุษยศาสตร์ ฯ 2) บัณฑติวิทยาลัย  3)สถาบันวิจัยและพัฒนา 4) ส านักงานอธิการบดี  
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ตาราง 20   จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของคณะครุศาสตร์ 

                จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธภิาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 76 43 56.58 ควรปรับปรุง 66 86.84 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 7 4 57.14 ควรปรับปรุง 4 57.14 ควรปรับปรุง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
3 1 33.33 

ควรปรับปรุง 

อย่างย่ิง 
3 100.00 ดีมาก 

รวม 87 49 56.32 ควรปรับปรุง 74 85.06 ดมีาก 
 

จากตาราง 20 พบว่าการด าเนินโครงการของคณะครุศาสตร์ จ านวน 87 โครงการ มีประสิทธิภาพ

เชงิปริมาณ จ านวน 49 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  56.32  ซึ่งอยู่ในระดับควรปรับปรุง  และมีประสิทธิภาพ

เชงิคุณภาพ  จ านวน  74 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  85.06 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณอยู่ใน

ระดับควรปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 อยู่ในระดับดมีาก สว่นยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ในระดับควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

 ส่วนประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ เกือบทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก  ยกเว้น ยุทธศาสตร์ ที่ 2  ที่

อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
 

ตาราง 21   จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะครุศาสตร์ 

               จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิผล 

ด าเนินการ 

ตามแผน 
ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 76 73 96.05 ดีมาก 65 87.50 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 7 5 71.43 ดีมาก 4 57.14 ควรปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 3 3 100.00 ดีมาก 2 66.67 พอใช ้

รวม 87 82 94.25 ดีมาก 72 82.67 ดีมาก 
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จากตาราง 21  พบว่า  ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของคณะครุศาสตร์  จ านวน 87

โครงการ  มีการด าเนินการตามแผน จ านวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.25 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และ

มีการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จ านวน 72โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 82.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่ามีการด าเนินงานตามแผนในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ

ดีมาก   ส่วนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1และ 3 อยู่ในระดับดีมาก  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 อยู่ในระดับควรปรับปรุง  สว่นยุทธศาสตรท์ี่ 4 อยู่ในระดับพอใช้  
 

ตาราง 22 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 117 104 88.89 ดีมาก 101 86.32 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 31 28 90.32 ดีมาก 31 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 8 7 87.50 ดีมาก 8 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 16 12 75.00 ด ี 13 81.25 ดีมาก 

รวม 172 151 87.79 ดีมาก 153 88.95 ดีมาก 

 

จากตาราง 22  พบว่า การด าเนินโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   172  

โครงการ   มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 151  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  887.79 ซึ่งอยู่ในระดับดี

มาก  และมีประสทิธิภาพเชิงคุณภาพ จ านวน  153 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 88.95 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ   ใน

ระดับดีมาก  แต่ยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ในระดับดี  และประสิทธิเชงิคุณภาพ  อยู่ในระดับดีมากทุกยุทธศาสตร์   
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ตาราง 23 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 

โครงกา

ร 

ประสิทธิผล 

ด าเนินกา

ร 

ตามแผน 

ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประส

งค์ 

ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 117 117 100.00 ดีมาก 110 94.02 ดมีาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 31 31 100.00 ดีมาก 29 93.55 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 8 8 100.00 ดีมาก 8 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 16 15 93.75 ดีมาก 12 75.00 ด ี

รวม 172 171 99.42 ดีมาก 159 92.44 ดีมาก 
 

 จากตาราง 23 พบว่า ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 172 โครงการ มีการด าเนินโครงการตามแผนจ านวน 171 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.42 ซึ่งอยู่ใน

ระดับดีมาก และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ านวน 159  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 92.44 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 อยู่ในระดับดีมาก  แต่ยุทธศาสตร์

ที ่4  อยู่ในระดับดี  
 

ตาราง 24 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 142 116 81.70 ดีมาก 116 81.70 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 6 6 100.00 ดีมาก 6 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 6 6 100.00 ดีมาก 4 66.67 พอใช ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 3 3 100.00 ดีมาก 1 33.33 
ควรปรับปรุง

อย่างย่ิง 

รวม 157 131 83.44 ดีมาก 127 80.89 ดีมาก 



124 
 

จากตาราง 24   พบว่า การด าเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน   

157  โครงการ   มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 131  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  83.44  ซึ่งอยู่ในระดับ

ดีมาก  และมีประสทิธิภาพเชิงคุณภาพจ านวน 127 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 80.89 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณอยู่ในระดับดี

มาก     ส่วนประสทิธิภาพเชิงคุณภาพ ในยุทธศาสตรท์ี่ 1 และ 2   อยู่ในระดับดีมาก ยุทธศาสตร์ที่ 3 อยู่ใน

ระดับพอใช้  ส่วนยุทธศาสตรท์ี่ 4 อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  

 

ตาราง 25  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

               จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิผล 

ด าเนินการ 

ตามแผน 
ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 142 131 92.25 ดีมาก 102 71.83 ด ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 6 6 100.00 ดีมาก 6 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 6 6 100.00 ดีมาก 5 83.33 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 3 3 100.00 ดีมาก 3 100.00 ดีมาก 

รวม 157 146 92.99 ดีมาก 116 73.88 ด ี

 

จากตาราง 25  พบว่า ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์จ านวน  157 โครงการ มกีารด าเนินการตามแผนจ านวน 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.99 

ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวน 116 โครงการคิดเป็นร้อยละ73.88 

ซึ่งอยู่ในระดับดี 

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า ทุกยุทธศาสตรม์ีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดอยู่ใน

ระดับดีมาก   ส่วนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ที่ 2,3 และ 4  อยู่ในระดับดีมาก ยกเว้น

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ในระดับพอใช้ 
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ตาราง 26 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของคณะวิทยาการจัดการ 

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิภาพ 

เชงิปริมาณ เชงิคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 64 58 90.63 ดมีาก 61 95.31 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 11 11 100.00 ดมีาก 11 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 4 100.00 ดมีาก 4 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 30 30 100.00 ดมีาก 15 50.00 ควร

ปรับปรุง 

รวม 109 103 94.49 ดีมาก 91 83.47 ดีมาก 
 

จากตาราง  26  พบว่า การด าเนนิโครงการของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน  109  โครงการ   

มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 103  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  94.49  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  และมี

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพจ านวน 91  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 83.47 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณอยู่ในระดับ   

ดีมาก ส่วนประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3  อยู่ในระดับดีมาก  และยุทธศาสตร์ที่ 4 

อยู่ในระดับควรปรับปรุง  
 

ตาราง 27 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะวิทยาการจัดการ 

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิผล 

ด าเนินการ 

ตามแผน 
ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 64 62 96.88 ดมีาก 59 92.19 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 11 11 100.00 ดมีาก 11 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 4 100.00 ดมีาก 4 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 30 30 100.00 ดมีาก 30 100.00 ดมีาก 

รวม 109 107 98.17 ดีมาก 104 95.41 ดีมาก 
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จากตาราง 27  พบว่า  ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 109  

โครงการ  มีการด าเนินโครงการตามแผนจ านวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.17 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ านวน 104 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 95.41 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์มีการด าเนินโครงการตามแผน  และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก   
 

ตาราง 28 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิภาพ 

เชงิปริมาณ เชงิคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 45 42 93.33 ดมีาก 44 97.78 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 13 13 100.00 ดมีาก 13 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 6 6 100.00 ดมีาก 6 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 16 16 100.00 ดมีาก 16 100.00 ดมีาก 

รวม 80 77 96.25 ดีมาก 79 98.75 ดีมาก 

 

จากตาราง  28 พบว่า การด าเนนิโครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  จ านวน  80  

โครงการ   มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 77  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  96.25 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

และมีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพจ านวน 79  โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 98.75 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

 

 

 

 

 

 



127 
 

ตาราง 29  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิผล 

ด าเนินการ 

ตามแผน 
ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 45 45 100.00 ดีมาก 43 95.56 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 13 13 100.00 ดีมาก 11 84.62 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 6 6 100.00 ดีมาก 5 83.33 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 16 16 100.00 ดีมาก 14 87.50 ดีมาก 

รวม 80 80 100.00 ดีมาก 73 91.25 ดีมาก 
 

จากตาราง 29  พบว่า  ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร จ านวน 80 โครงการ มีการด าเนินการตามแผนจ านวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่

ในระดับดีมาก และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ านวน 73 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 91.25 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์มีการด าเนินงานตามแผน  และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ในระดับดีมาก   
 

ตาราง 30 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 62 53 85.48 ดีมาก 53 85.48 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 7 6 85.71 ดีมาก 6 85.71 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 2 2 100.00 ดีมาก 2 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 8 8 100.00 ดีมาก 7 87.50 ดีมาก 

รวม 79 69 87.34 ดีมาก 68 86.07 ดีมาก 
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จากตาราง  30  พบว่า การด าเนินโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  79  

โครงการ   มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณจ านวน 69  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 87.34  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

และมีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพจ านวน 68  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 86.07  ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 

ตาราง 31 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิผล 

ด าเนินการ 

ตามแผน 
ร้อยละ ระดับ 

บรรลุ

วัตถุประสง

ค์ 

ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 62 60 96.77 ดมีาก 50 80.65 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 7 7 100.00 ดมีาก 7 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 2 2 100.00 ดมีาก 2 100.00 ดมีาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 8 8 100.00 ดมีาก 6 75.00 ด ี

รวม 79 77 97.47 ดีมาก 65 82.88 ดมีาก 

 

จากตาราง 31  พบว่าประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน

โครงการ 79 โครงการ มีการด าเนินการตามแผน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.47 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวน  65 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 82.88 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า ทุกยุทธศาสตรม์ีการด าเนินงานตามแผน ในระดับดีมาก  

ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 - 3 อยู่ในระดับดีมาก  และยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ในระดับ ดี  
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ตาราง 32  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 

               จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 7 0 0 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 0 0 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 2 1 50.00 ควรปรับปรุง 2 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 5 5 100.00 ดีมาก 4 80.00 ดีมาก 

รวม 14 6 42.86 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 6 42.86 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 
 

จากตาราง 32 พบว่า การด าเนินโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 14 โครงการ  มี

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และมีประสทิธิภาพเชิงคุณภาพ  จ านวน 6  โครงการ เท่ากัน  โดยคิดเป็นร้อยละ 

42.86  ซึ่งอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง   

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ในระดับ 

ดีมาก ยุทธศาสตร์ที่ 2  อยู่ในระดับควรปรับปรุง   และยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  

ส่วนประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 และ 4  อยู่ในระดับดีมาก  แต่ยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในระดับ

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง    
 

ตาราง 33 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิผล 

ด าเนินการ ร้อยละ ระดับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 7 7 100.00 ดีมาก 4 57.14 
ควร

ปรับปรุง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 2 2 100.00 ดีมาก 2 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 5 5 100.00 ดีมาก 4 80.00 ดีมาก 

รวม 14 14 100.00 ดีมาก 10 71.43 ดี 
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จากตาราง 33 พบว่าประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน 14  

โครงการ มีการด าเนินการตามแผน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก และมีการ

ประเมินผลตามวัตถุประสงค์  10 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 71.43  อยู่ในระดับ ดี  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า มีการด าเนินงานตามแผนทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ 

ดีมาก  ส่วนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 และ 4 อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่

ในระดับ ควรปรับปรุง 
 

ตาราง  34  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

                จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 15 14 93.33 ดีมาก 12 80.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 5 4 80.00 ดีมาก 5 100.00 ดีมาก 

รวม 20 18 90.00 ดีมาก 17 85.00 ดีมาก 
 

จากตาราง  34  พบว่า การด าเนินโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน  22  โครงการ   มี

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 18 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90.00  อยู่ในระดับดีมาก  และมี

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ  จ านวน 17  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 85.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยู่ในระดับดี

มากทั้ง 2 ยุทธศาสตร์  
 

ตาราง 35 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิผล 

ด าเนินการ ร้อยละ ระดับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 15 15 100.00 ดีมาก 10 66.67 พอใช้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 5 5 100.00 ดีมาก 4 80.00 ดีมาก 

รวม 20 20 100.00 ดีมาก 14 70.00 ดี 
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จากตาราง 35  พบว่าประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน 20  

โครงการ มกีารด าเนินการตามแผน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์  14 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 70.00  อยู่ในระดับ ดี  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า มีการด าเนินงานตามแผน ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ใน

ระดับดีมาก  ส่วนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ในระดับดีมาก แต่ประเด็น

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 อยู่ในระดับพอใช้  

 

ตาราง 36   จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 12 9 75.00 ด ี 12 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 2 1 50.00 ควรปรับปรุง 2 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 11 11 100.00 ดีมาก 9 81.81 ดีมาก 

รวม 26 22 84.62 ดีมาก 24 92.31 ดีมาก 

 

จากตาราง 36  พบว่า การด าเนินโครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ านวน 26 โครงการ มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 ซึ่งอยู่ใน

ระดับดีมากและมีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ซึ่งอยู่ในระดับ      

ดีมาก 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า ยุทธศาสตรท์ี่ 1 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณอยู่ในระดับดี  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 อยู่ในระดับควรปรับปรุง  และยุทธศาสตรท์ี่ 4 อยู่ในระดับดีมาก  

ส่วนประสทิธิภาพเชงิคุณภาพทุกประเด็นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก  

 

 

 

 



132 
 

ตาราง 37 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี                

สารสนเทศ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิผล 

ด าเนินการ ร้อยละ ระดับ 
ประเมนิตาม

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 12 12 100.00 ดีมาก 10 83.33 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 2 2 100.00 ดีมาก 2 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 11 10 90.91 ดีมาก 9 81.82 ดีมาก 

รวม 26 25 96.15 ดีมาก 22 84.62 ดีมาก 
 

จากตาราง 37  พบว่า  ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศจ านวน 26 โครงการ มีการด าเนินการตามแผน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.15 ซึ่งอยู่ใน

ระดับ ดีมาก และบรรลุตามวัตถุประสงค์  22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62  ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามแผน และบรรลุตามวัตถุประสงค์  

ทุกยุทธศาสตรใ์นระดับดีมาก   
 

ตาราง 38  จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

               จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 17 14 82.35 ดีมาก 16 94.12 ดีมาก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 3 2 66.67 พอใช้ 1 33.33 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 

รวม 21 17 80.95 ดีมาก 18 85.71 ดีมาก 
 

จากตาราง   38  พบว่า  การด าเนินโครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน  21  

โครงการ   มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.95  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

และมีประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ  จ านวน 18  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 85.71  ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 
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 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ ที่ 1 และ3 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ อยู่

ในระดับดีมาก ส่วนประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ 

         ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนยุทธศาสตร์ที่  4 อยู่ใน

ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 

ตาราง 39 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม               

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิผล 

ด าเนินการ ร้อยละ ระดับ 
ประเมนิตาม

วัตถุประสงค ์
ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 17 17 100.00 ดีมาก 17 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 3 3 100.00 ดีมาก 3 100.00 ดีมาก 

รวม 21 21 100.00 ดีมาก 21 100.00 ดีมาก 
 

จากตาราง 39  พบว่า  ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 21โครงการ มีการด าเนินการตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์  21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามแผน และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก   
 

ตาราง 40   จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิภาพของโครงการของส านักงานอธิการบดี               

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 56 51 91.07 ดีมาก 46 82.14 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 5 3 60.00 พอใช ้ 3 60.00 พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 100.00 ดีมาก 0 0 ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 163 127 77.91 ด ี 116 71.16 ดี 

รวม 225 182 80.88 ดีมาก 165 73.33 ด ี
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จากตาราง 40  พบว่า การด าเนินโครงการของส านักงานอธิการบดี  จ านวน  226  โครงการ   มี

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ จ านวน 162  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.53  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  และมี

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ  จ านวน 165  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 73.01  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 

 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่  1 และที่ 3  มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ 

อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อยู่ใน

ระดับ ดี  

         ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก  ยุทธศาสตร์ที่  2 อยู่ในระดับพอใช้  

ยุทธศาสตรท์ี่  3 อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  ส่วนยุทธศาสตรท์ี่  4  อยู่ในระดับดี 
 

ตาราง 41 จ านวน ร้อยละและระดับประสิทธิผลของโครงการของส านักงานอธิการบดี 

              จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร ์

 

จ านวน 

โครงการ 

ประสทิธิผล 

ด าเนินการ บรรลุตามวัตถุประสงค ์

จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 56 54 96.43 ดีมาก 51 91.07 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 5 5 100.00 ดีมาก 5 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 1 100.00 ดีมาก 1 100.00 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 163 153 92.64 ดีมาก 108 64.42 พอใช ้

รวม 225 213 94.67 ดีมาก 165 73.33 ด ี

 

จากตาราง 41 พบว่า ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของของส านักงานอธิการบดี  จ านวน 

225โครงการ มีการด าเนินการตามแผน  213 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.67   ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 165 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 73.33   ซึ่งอยู่ในระดับ ดี  

เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่า มกีารด าเนินงานตามแผนทุกยุทธศาสตร์ ในระดับดีมาก  

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในยุทธศาสตร ์1-3 อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนยุทธศาสตร ์4 อยู่ในระดับพอใช้  

 



135 
 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ    

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้ ดังตาราง 42 
 

ตาราง 42 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดนิ 539,380,000 69.65 

งบประมาณเงินรายได้ 235,000,000 30.35 

รวมงบประมาณปี 2558 774,380,000 100.00 
 

จากตาราง 42 พบว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 ของมหาวิทยาลัยมี

สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้  คือ  งบประมาณแผ่นดิน 

539,380,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 69.65  งบประมาณเงินรายได้ 235,000,000 บาท คิดเป็น    

ร้อยละ 30.35   
 

 3.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ  และงบประมาณเงินรายได้ ให้หนว่ยงานตาม 

กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  เพื่อให้การบริหารของคณะ/ศูนย์/ส านักและหน่วยงาน บรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ดังตาราง 43 
 

ตาราง 43  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล า 

ดับ 
หน่วยงาน 

งบประมาณ สัดส่วน 

แผ่นดิน รายได ้ รวม ร้อยละ แผ่นดิน รายได ้

1 

คณะครุศาสตร์ 5,839,000 3,600,100 9,439,100 1.22 61.86 38.14 

1.1 โรงเรียนสาธิตฯ   2,387,900 5,463,700 7,851,600 1.01 30.41 69.59 

1.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 5,062,500 100,000 5,162,500 0.67 98.06 1.94 

2 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 19,604,600 3,338,100 22,942,700 2.96 85.45 14.55 

 2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2,350,000 - 2,350,000 0.30 100.0 - 

3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3,064,800 5,406,000 8,470,800 1.09 36.18 63.82 
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ล า 

ดับ 
หน่วยงาน 

งบประมาณ สัดส่วน 

แผ่นดิน รายได ้ รวม ร้อยละ แผ่นดิน รายได ้

4 คณะวิทยาการจัดการ 28,740,200 3,317,700 32,057,900 4.14 89.65 10.35 

5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 8,322,800 1,655,300 9,978,100 1.29 83.41 16.59 

6 
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 
7,964,200 1,482,200 9,446,400 1.22 84.31 15.69 

7 บัณฑิตวทิยาลัย - 9,207,300 9,207,300 1.19 - 100.00 

8 สถาบันวจิัยและพัฒนา 18,379,000 1,000,000 19,379,000 2.50 94.84 5.16 

9 ส านักศลิปะฯ 2,625,000 535,000 3,160,000 0.41 83.07 16.93 

10 ส านักวิทยบริการฯ 2,180,000 3,042,000 5,222,000 0.67 41.75 58.25 

11 ส านักงานอธิการบดี 420,805,400 143,256,500 564,061,900 72.84 74.60 25.40 

 

1. กองกลาง 500,000 16,597,300 17,097,300 2.21 2.92 97.08 

2. โครงการจัดตั้งกองคลัง - 1,350,000 1,350,000 0.17 - 100.00 

3. กองนโยบายและแผน 500,000 1,500,000 2,000,000 0.26 25.00 75.00 

4. กองบริหารงานบุคคล - 1,800,000 1,800,000 0.23 - 100.00 

5. กองบริการการศกึษา - 7,056,000 7,056,000 0.91 - 100.00 

6. กองพัฒนานักศึกษา 700,000 6,690,700 7,390,700 0.95 9.47 90.53 

7 . โ ครงการจั ดตั้ ง กอง

มาตรฐานวชิาการฯ 
800,000 2,347,900 3,147,900 0.41 25.41 74.59 

8. โครงการจัดตั้ งศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2,000,000 1,818,700 3,818,700 0.49 52.37 47.63 

9. โครงการจัดตั้งสถาบัน

นานาชาต ิ
2,000,000 750,000 2,750,000 0.36 72.73 27.27 

10. โครงการจัดตั้งสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพยีง 
- 740,000 740,000 0.10 - 100.00 

11 . โครงการจัดตั้ งกอง

ส่งเสริมและพัฒนาฯ 
5,554,600 4,945,500 10,500,100 1.36 52.90 47.10 

รวม 24หนว่ยงาน 118,574,600 83,743,500 202,318,100 26.13 58.61 41.39 

งบกลาง - 8,000,000 8,000,000 1.03 - 100.00 

รวมงบทั้งสิ้น 539,380,000 235,000,000 774,380,000 100.0 69.65 30.35 

สัดส่วนร้อยละ 69.65 30.35 100.00 100.00 69.65 30.35 
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จากตาราง 43 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานอธิการบดี มากที่สุด จ านวน

564,061,900 บาท  คิดเป็นร้อยละ 72.84 และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน 24 หน่วยงานรวม 

202,318,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.13  ในจ านวน 24 หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการได้รับ

งบประมาณมากที่สุด 32,057,900 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 4.14 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 22,942,700 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.96 และสถาบันวิจัยและพัฒนา 19,379,000 คิดเป็น

ร้อยละ 2.50 ตามล าดับส่วนหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุดคือโครงการจัดตั้งสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง 740,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบกลางส าหรับ

อธิการบดี 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03  

ส านักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด เพื่อใช้ในการด าเนินการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย รายจ่ายหลัก คือ เงินเดือนข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญา  และลูกจา้งประจ าตามสัญญา   โดยจ่ายจากงบประมาณ

หมวดรายจ่ายเงนิเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอุดหนุน  งบจ าเป็นต้องจ่าย คือ ค่าสิ่งก่อสร้าง และ

ค่าสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและรายจ่ายอื่นๆ   
 

3.3  การบรหิารงบประมาณเของหน่วยงาน 

 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 24 หน่วยงาน (11 หน่วยงานใหญ่) บริหารงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรจ านวน 202,318,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในการด าเนินโครงการ 1,074 

โครงการ  4 ยุทธศาสตร ์ดังตาราง 44 
 

ตาราง 44 จ านวนโครงการของ 24 หน่วยงาน 4 ยุทธศาสตร์ และงบประมาณในการ

ด าเนินการ  
 

ล าดับ หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร ์ จ านวน 

งบประมาณ 
1 2 3 4 โครงการ 

1 คณะครุศาสตร์ 76 7 1 3 87 9,439,100 

1.1 โรงเรียนสาธิต  20 0 0 0 20 7,851,600 

1.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 0 0 28 28 5,162,500 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 117 31 8 16 172 22,942,700 

2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 0 0 6 6 2,350,000 

3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 142 6 6 3 157 8,470,800 

4 คณะวิทยาการจัดการ 64 11 4 30 109 32,057,900 

5 คณะเทคโนโลยเีกษตรและอาหาร 45 13 6 16 80 9,978,100 

6 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 62 7 2 8 79 9,446,400 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร ์ จ านวน 

งบประมาณ 
1 2 3 4 โครงการ 

7 บัณฑิตวทิยาลัย 7 2 0 5 14 9,207,300 

8 สถาบันวจิัยและพัฒนา 0 45 0 5 50 19,379,000 

9 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 1 0 17 3 21 3,160,000 

10 ส านักวิทยบริการฯ 12 2 1 11 26 5,222,000 

11 ส านักงานอธิการบดี 56 5 1 163 225 57,650,700 

 11.1    กองกลาง 0 0 0 58 58 17,097,300 

11.2    โครงการจัดตั้งกองคลัง 0 0 0 8 8 1,350,000 

11.3    กองนโยบายและแผน 0 0 0 17 17 2,000,000 

11.4    กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 7 7 1,800,000 

11.5    กองบริการการศกึษา 6 0 0 7 13 7,056,000 

11.6   กองพัฒนานักศึกษา 25 0 1 13 39 7,390,700 

11.7  โครงการจัดตั้งมาตรฐานวชิาการฯ 8 0 0 9 17 3,147,900 

11.8  โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ       6 0 0 18 24 3,818,700 

11.9  โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 11 0 0 3 14 2,750,000 

11.10 โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจ 

         พอเพยีง 
0 5 0 0 5 740,000 

11.11 โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและ

พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา 
0 0 0 23 23 10,500,100 

                   รวม 602 129 46 297 1,074 202,318,100 

                  ร้อยละ 56.05 12.01 4.28 27.66 100.00 100.00 
  

จากตาราง 44 พบว่า หน่วยงาน 24 หน่วยงาน (11 หน่วยงานใหญ่)   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

202,318,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด าเนินโครงการ 1,074 โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสต์ที่ 1 มีโครงการ มากที่สุดจ านวน 602 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.05 รองลงมาคือ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 จ านวน 297โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.66 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 129 โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 12.01 และยุทธศาสตรท์ี่ 3 น้อยที่สุด จ านวน 46 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 4.28    
 

3.4 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 

 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ   ประเมินจากผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ

ใน 4 ยุทธศาสตร์ ตามเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด 1) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา คือ มีการด าเนินการตรงตาม   

ไตรมาสที่ก าหนดไว้ในแผน 2) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ คือ มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 

96 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผน ระดับประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประเมินจากค่า     
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ร้อยละของจ านวนโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์  เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมด แบ่งเป็น 5 

ระดับ คือ 

                 ≥ 80      =    ดีมาก                70 - 79   =    ด ี      60 – 69  =   พอใช้                   

50- 59   =   ควรปรับปรุง         < 50    ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  

         การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 24 หน่วยงาน (11 

หน่วยงานใหญ่)  โครงการรวมทั้งสิ้น 1,074  โครงการ  ด าเนินการประเมิน 1,044 โครงการ 

เนื่องจากโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  30 โครงการ เป็นโครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้รับ

ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก    ไม่น ามาประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา   ดังตาราง  45-72 
 

ตาราง 45  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด            

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 602 489 550 462 76.74 

2 99 84 92 79 79.80 

3 46 42 43 40 86.96 

4 297 238 255 213 71.72 

รวม 1,044 853 940 794 76.05 

ร้อยละ 100.00 81.70 90.04 76.05  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ด ี  
 

จากตาราง 45  พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 1,044 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 853 โครงการ คิด

เป็น   ร้อยละ 81.70 อยู่ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 940 โครงการ 

คิดเป็น ร้อยละ 90.04 อยู่ในระดับดีมาก   และเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 794 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 76.05 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
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ตาราง 46  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คณะครุศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด            

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 76 54 70 50 65.79 

2 7 3 5 2 28.57 

3 1 1 1 1 100.00 

4 3 0 3 0 0 

รวม 87 58 79 53 60.92 

ร้อยละ 100.00 66.67 90.80 60.92  

ระดับ  พอใช้ ดีมาก พอใช้  

          

             จากตาราง 46 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของคณะครุศาสตร์จ านวน 87 

โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 58 โครงการ คิดเป็นร้อย 66.67 อยู่ในระดับ พอใช้  

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 79  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.80 อยู่ในระดับ ดีมาก   

เป็นไปตามเกณฑท์ั้ง 2 ตัวช้ีวัด 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.92 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ พอใช้ 

 

ตาราง 47 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  โรงเรียนสาธิตฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 20 16 17 13 65.00 

รวม 20 16 17 13 65.00 

ร้อยละ 100.00 80.00 85.00 65.00  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก พอใช้  
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                จากตาราง 47 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 

20 โครงการ เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านเวลา 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00  อยู่ในระดับ ดี

มาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับ ดี

มาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.00 ผลการประเมินในภาพ

รวมอยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ตาราง 48 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพเิศษ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

4 28 21 25 20 71.43 

รวม 28 21 25 20 71.43 

ร้อยละ 100.00 75.00 89.29 71.43  

ระดับ  ดี ดีมาก ด ี  

                

                จากตาราง 48 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

จ านวน 28 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา  21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ใน

ระดับ ด ี เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านงบประมาณ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.29 อยู่ในระดับ 

ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ผลการประเมินในภาพ

รวมอยู่ในระดับ ดี 
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ตาราง 49 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด            

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 117 91 112 88 75.21 

2 31 22 31 22 70.97 

3 8 7 8 7 87.50 

4 16 9 14 9 56.25 

รวม 172 129 165 126 73.26 

ร้อยละ 100.00 75.00 95.93 73.26  

ระดับ  ด ี ดีมาก ด ี  

             

            จากตาราง 49 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน 172 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

75.00 อยู่ในระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 165  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

95.93 อยู่ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 126  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.26 ผล

การประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
 

ตาราง 50  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

4 6 4 6 4 66.67 

รวม 6 4 6 4 66.67 

ร้อยละ 100.00 66.67 100.00 66.67  

ระดับ  พอใช้ ดีมาก พอใช้  

 



143 
 

          จากตาราง 50 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 

โครงการ เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านเวลา  4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67   อยู่ในระดับ พอใช้ 

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ พอใช้ 

 

ตาราง 51  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 142 101 118 95 66.90 

2 6 6 4 4 66.67 

3 6 6 6 6 100.00 

4 3 2 3 2 66.67 

รวม 157 115 131 107 68.15 

ร้อยละ 100.00 73.25 83.44 68.15  

ระดับ  ด ี ดีมาก พอใช้  

 

จากตาราง 51  พบว่า ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตรจ์ านวน 157 โครงการ เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านเวลา 115  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

73.25   อยู่ในระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

83.44  อยู่ในระดับ ดมีาก เป็นไปตามเกณฑท์ั้ง 2 ตัวชี้วัด 107  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.15  ผล

การประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ 
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ตาราง 52  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 64 62 63 61 95.31 

2 11 11 11 11 100.00 

3 4 4 4 4 100.00 

4 30 30 27 27 90.00 

รวม 109 107 105 103 94.50 

ร้อยละ 100.00 98.17 96.33 94.50  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
            

               จากตาราง 52 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ

จ านวน 109  โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.17  อยู่

ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.33 อยู่

ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑท์ั้ง2 ตัวช้ีวัด 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.50  ผลการประเมิน

ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตาราง 53 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 45 42 44 42 93.33 

2 13 13 13 13 100.00 

3 6 6 6 6 100.00 

4 16 16 15 15 93.75 

รวม 80 77 78 76 95.00 

ร้อยละ 100.00 96.25 97.50 95.00  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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          จากตาราง 53  พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร  จ านวน 80 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 77  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

96.25  อยู่ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 78  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  

97.50 อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.00 ผล

การประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตาราง 54 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 62 55 62 55 88.71 

2 7 7 6 6 85.71 

3 2 2 1 1 50.00 

4 8 4 8 4 50.00 

รวม 79 68 77 66 83.54 

ร้อยละ 100.00 86.08 97.47 83.54  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

              

                 จากตาราง 54  พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จ านวน 79 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา  68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

86.08 อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

97.47 อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑท์ั้ง 2 ตัวช้ีวัด 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ83.54 ผลการ

ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ตาราง 55  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  บัณฑิตวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้าน

งบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้าน

งบประมาณ 

ร้อยละ 

1 7 7 5 5 71.43 

2 2 2 2 2 100.00 

4 5 4 5 4 80.00 

รวม 14 13 12 11 78.57 

ร้อยละ 100.00 92.86 85.71 78.57  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ด ี  
              

             จากตาราง 55 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัยจ านวน 14 

โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 13  โครงการ คิดเป็นร้อย 92.86  อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71 อยู่ในระดับ ดีมาก  

เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ ดี 
 

ตาราง 56  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน

โครงการ 

ประสทิธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

2 15 15 14 14 93.33 

4 5 5 5 5 100.00 

รวม 20 20 19 19 95.00 

ร้อยละ 100.00 100.0 95.00 95.00  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
 

     จากตาราง 56 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จ านวน  20 โครงการ   เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่

ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.00 อยู่ใน
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ระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.00  ผลการประเมินใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตาราง 57  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 1 1 1 1 100.00 

3 17 14 15 13 76.47 

4 3 1 2 1 33.33 

รวม 21 16 18 15 71.43 

ร้อยละ 100.00 76.19 85.71 71.43  

ระดับ  ด ี ดีมาก ด ี  
             

 จากตาราง 57 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม จ านวน 21 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

76.19  อยู่ในระดับ ดี  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 

อยู่ในระดับ   ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ผลการ

ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
 

ตาราง 58  ผลการประเมินประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 12 11 12 11 91.67 

2 2 2 2 2 100.00 

3 1 1 1 1 100.00 

4 11 11 11 11 100.00 

รวม 26 25 26 25 96.15 

ร้อยละ 100.00 96.15 100.00 96.15  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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               จากตาราง 58 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี จ านวน 26 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 25  โครงการ คิดเป็นร้อย 

96.15  อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

100.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 25  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.15 ผล

การประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตาราง 59  ผลการประเมนิประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 56 49 46 41 73.21 

2 5 3 4 3 60.00 

3 1 1 1 1 100.00 

4 163 131 131 111 68.10 

รวม 225 184 182 156 69.33 

ร้อยละ 100.00 81.78 80.89 69.33  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก พอใช้  

 จากตาราง 59 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี จ านวน 225 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 184  โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 81.78  อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 182 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 80.89 อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

69.33 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ 
 

ตาราง 60  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

4 58 43 46 38 65.52 

รวม 58 43 46 38 65.52 

ร้อยละ 100.00 74.14 79.31 65.52  

ระดับ  ด ี ด ี พอใช้  
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              จากตาราง 60 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ กองกลาง จ านวน 58 

โครงการ  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 43 โครงการ คิดเป็นร้อย 74.14   อยู่ในระดับ ดี 

เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านงบประมาณ 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.31 อยู่ในระดับ ดี  เป็นไป

ตามเกณฑท์ั้ง 2 ตัวชี้วัด 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.52 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ 

พอใช้ 

 

ตาราง 61 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งกองคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

4 8 7 8 7 87.50 

รวม 8 7 8 7 87.50 

ร้อยละ 100.00 87.50 100.00 87.50  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

      

             จากตาราง 61 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งกองคลัง จ านวน 

8 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 7 โครงการ คิดเป็นร้อย 87.50   อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ ดีมาก 
 

ตาราง 62   ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

4 17 16 14 13 76.47 

รวม 17 16 14 13 76.47 

ร้อยละ 100.00 94.12 82.35 76.47  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ด ี  
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               จากตาราง 62 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน 17  

โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.12 อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.35 อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.47 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ ดี 

 

ตาราง 63 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองบรหิารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

4 7 4 7 4 57.14 

รวม 7 4 7 4 57.14 

ร้อยละ 100.00 57.14 100.00 57.14  

ระดับ  ควรปรับปรุง ดีมาก ควรปรับปรุง  

             

             จากตาราง 63 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองบริหารงานบุคคล 7  

โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 อยู่ในระดับ ควร

ปรับปรุง  เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านงบประมาณ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ 

ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ผลการประเมินในภาพ

รวมอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 

ตาราง 64  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  กองบรกิารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 6 4 6 4 66.67 

4 7 4 7 4 57.14 

รวม 13 8 13 8 61.54 

ร้อยละ 100.00 61.54 100.00 61.54  

ระดับ  พอใช้ ดีมาก พอใช้  
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   จากตาราง 64  พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองบริการการศึกษา 13  

โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 8 โครงการ คิดเป็นร้อย 61.54  อยู่ในระดับ พอใช้  

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ100.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับ พอใช้ 

 

ตาราง 65   ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองพัฒนานักศกึษา 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ด้านเวลา และ 

ด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 25 24 25 24 96.00 

3 1 1 1 1 100.00 

4 13 10 11 9 69.23 

รวม 39 35 37 34 87.18 

ร้อยละ 100.00 89.74 94.87 87.18  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
     

           จากตาราง 65 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา 39  

โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 35 โครงการ คิดเป็นร้อย 89.74  อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมา 37  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.87 อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป็นไปตามเกณฑท์ั้ง 2 ตัวช้ีวัด 34 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 87.18  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก 
 

ตาราง 66  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองมาตรฐานวิชาการฯ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 8 5 6 4 50.00 

4 9 6 6 5 55.56 

รวม 17 11 12 9 52.94 

ร้อยละ 100.00 64.71 70.59 52.94  

ระดับ  พอใช้ ด ี ควรปรับปรุง  
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                จากตาราง 66 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ กองมาตรฐานฯและประกัน

คุณภาพฯ 17 โครงการ  เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านเวลา 11  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 64.71 อยู่ใน

ระดับ พอใช้  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.59 อยู่ใน

ระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.94 ผลการประเมินในภาพ

รวมอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
 

ตาราง 67  ผลการประเมนิประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี 

ยุทธศาส

ตร์ 

จ านวน 

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 6 6 6 6 100.00 

4 18 18 16 16 88.89 

รวม 24 24 22 22 91.67 

ร้อยละ 100.00 100.0 91.67 91.67  

ระดับ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
 

            จากตาราง 67 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  24 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00   

อยู่ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านงบประมาณ 22 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 91.67 อยู่

ในระดับ ดีมาก  เป็นไปตามเกณฑท์ั้ง 2 ตัวช้ีวัด 22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ผลการประเมิน

ในภาพรวมอยู่ใน ดีมาก 
 

ตาราง 68 ผลการประเมนิระสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

1 11 10 3 3 27.27 

4 3 2 0 0 0.00 

รวม 14 12 3 3 21.43 

ร้อยละ 100.00 85.71 21.43 21.43  

ระดับ  ดีมาก ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  

            



153 
 

               จากตาราง 68  พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งสถาบัน

นานาชาต ิ 14 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 12  โครงการ คิดเป็นร้อย 85.71  อยู่ใน

ระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 อยู่ใน

ระดับ ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 ผล

การประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดับ ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 

ตาราง 69 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดตั้งสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

2 5 3 4 3 60.00 

รวม 5 3 4 3 60.00 

ร้อยละ 100.00 60.00 80.00 60.00  

ระดับ  พอใช้ ดีมาก พอใช้  
 

             จากตาราง 69 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง 5 โครงการ เป็นไปตามเกณฑต์ัวชี้วัดด้านเวลา 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 

อยู่ในระดับ พอใช้ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่

ในระดับ  ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผลการประเมิน

ในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ตาราง 70  ผลการประเมนิประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณกองฯพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ด้านเวลา 

ตัวชี้วัด 

ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 

และด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 

4 23 21 16 15 65.22 

รวม 23 21 16 15 65.22 

ร้อยละ 100.00 91.30 69.57 65.22  

ระดับ  ดีมาก พอใช้ พอใช้  
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           จากตาราง 70 พบว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณกองส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศ

ด้านกีฬา  23 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา 21 โครงการ คิดเป็นร้อย  91.30 อยู่ใน

ระดับ ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.57  อยู่ใน

ระดับพอใช้ เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22  ผลการประเมินใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ 

              สรุป ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 24 

หนว่ยงาน (11 หนว่ยงานใหญ่) สรุปดังตาราง 71 

ตาราง 71 ผลการประเมินประสิทธภิาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวน ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 

โครงการ เวลา งปม 

เวลา 

และ 

งปม. 

ร้อยละ ระดับ 

1 

คณะครุศาสตร์ 87 58 79 53 60.92 พอใช ้

1.1โรงเรียนสาธิตฯ 20 16 17 13 65.00 พอใช ้

1.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 28 21 25 20 71.43 ด ี

2 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 172 129 165 126 73.26 ด ี

2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 6 4 6 4 66.67 พอใช ้

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 157 115 131 107 68.15 พอใช ้

4 คณะวิทยาการจัดการ 109 107 105 103 94.50 ดีมาก 

5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 80 77 78 76 95.00 ดีมาก 

6 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 79 68 77 66 83.54 ดีมาก 

7 บัณฑิตวทิยาลัย 14 13 12 11 78.57 ด ี

8 สถาบันวจิัยและพัฒนา 20 20 19 19 95.00 ดีมาก 

9 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 21 16 18 15 71.43 ด ี

10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 26 25 26 25 96.15 ดีมาก 

11 ส านักงานอธิการบดี  225 184 182 156 69.33 พอใช ้

 

11.1  กองกลาง 58 43 46 38 65.52 พอใช ้

11.2  โครงการจัดตั้งกองคลัง 8 7 8 7 87.50 ดีมาก 

11.3  กองนโยบายและแผน 17 16 14 13 76.47 ด ี

11.4  กองบริหารงานบุคคล 7 4 7 4 57.14 ควรปรับปรุง 

11.5  กองบริการการศกึษา 13 8 13 8 61.54 พอใช ้

11.6  กองพัฒนานักศกึษา 39 35 37 34 87.18 ดีมาก 

 11.7 กองมาตรฐานวชิาการฯ 17 11 12 9 52.94 ควรปรับปรุง 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวน ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 

โครงการ เวลา งปม 

เวลา 

และ 

งปม. 

ร้อยละ ระดับ 

 

11.8  โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 24 24 22 22 91.67 ดีมาก 

11.9  โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 14 12 3 3 21.43 
ควรปรับปรุง 

อย่างย่ิง 

11.10 โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพยีง 5 3 4 3 60.00 พอใช ้

11.11กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา 23 21 16 15 65.22 พอใช ้

 
ผลรวมของมหาวทิยาลัย 1,044 853 940 794 76.05 ด ี

 ร้อยละ  81.70 90.04 76.05   

 ระดับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ดีมาก ดีมาก ดี   

 

จากตาราง 71 พบว่า ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ 24 หน่วยงาน (11 หน่วยงาน

ใหญ่) ผลเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีมาก 8 หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาการจัดการ 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4) สถาบันวิจัยและพัฒนา 5) ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   6) โครงการจัดตั้งกองคลัง และ 7) กองพัฒนานักศึกษา 8) โครงการจัดตั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับดี 5 หน่วยงาน คือ 1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

3) บัณฑติวิทยาลัย และ 4) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 5) กองนโยบายและแผน 

ระดับพอใช้ 8 หน่วยงาน คือ 1) คณะครุศาสตร์ 2) โรงเรียนสาธิตฯ 3) ศูนย์วิทยาศาสตร์        

4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) กองกลาง  6) กองบริการการศึกษา 7) โครงการจัดตั้ง

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ 8) กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา    

ระดับควรปรับปรุง 2 หน่วยงาน คอื 1) กองบริหารงานบุคคล 2) กองมาตรฐานวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศกึษา  

          ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 1 หนว่ยงาน คือ โครงการจัดตัง้สถาบันนานาชาติ 

          ประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
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3.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทั้งตัวชี้วัดด้านเวลาและด้านงบประมาณ แสดงเป็นภาพได้ ดังน้ี 

 3.5.1 ระดับมหาวิทยาลัย  แสดงจ านวนโครงการทั้งหมด และจ านวนโครงการที่

มีประสิทธิภาพตามเกณฑก์ารประเมนิ ใน 4 ยุทธศาสตร ์ดังภาพ 2  

              
ภาพ 2    แสดงจ านวนโครงการทั้งหมดและจ านวนโครงการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมิน            

ใน 4 ยุทธศาสตร ์

 

                    3.5.2  ระดับกลุ่มหน่วยงาน แสดงค่าร้อยละของโครงการที่มีประสิทธิภาพการใช้

จา่ยงบประมาณตามเกณฑ์การประเมนิด้านเวลาและด้านงบประมาณ 

 กลุ่มที่  1 ระดับคณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ บัณฑติวิทยาลัย ดังภาพ 3   

                              
ภาพ 3   แสดงคา่ร้อยละของโครงการที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ประเมิน 

             ของ 6 คณะ และบัณฑติวิทยาลัย     
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                   กลุ่มที่  2   ระดับสถาบัน/ส านัก  คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานอธิการบดี ดังภาพ 4 

 

                     
             

ภาพ 4    แสดงค่าร้อยละของโครงการที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การ

ประเมินของ 1 สถาบัน/ 3 ส านัก            

                กลุ่ม 3   ระดับหน่วยงานในสังกัดคณะ  คณะครุศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตฯ  และ 

ศูนย์การศกึษาพิเศษ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดังภาพ 5 

 

                
     ภาพ 5       แสดงรอ้ยละของโครงการที่มีประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณตามเกณฑ์การ  

                    ประเมินของหน่วยงานในสังกัดคณะ 
            

            กลุ่มที่ 4  ระดับกองและหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  11 หน่วยงานคือ 

กองกลาง กองคลังและพัสดุ กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล     กองพัฒนานักศึกษา 

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง     และกองส่งเสริมและ

พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา ดังภาพ 6 

 
ภาพ 6  แสดงร้อยละของโครงการท่ีมปีระสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การประเมิน 

           ของ 11 หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 

3.6  ปัญหาการบรหิารงบประมาณ 

        จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ  12  

เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานหลายประการ 

เชน่ 

1. ไม่มีการรายงานเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ พบในบางหน่วยงานโดยเฉพาะงาน/

โครงการที่เป็นลักษณะการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งงาน/โครงการใดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบ 

2.ไม่มีผู้รับผิดชอบรายงานผล พบในงาน/โครงการที่เป็นนโยบายของผู้บริหาร หรือ

โครงการเร่งด่วน ที่ฝากไว้ที่หนว่ยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

3. โครงการส่วนใหญ่ก าหนดตัวช้ีวัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

4. มีการเปลี่ยนแปลง งาน/โครงการ พบในหลายหน่วยงาน เช่น ยกเลิกโครงการเดิม 

เปลี่ยนเป็นโครงการใหม่ โอนเงินจากโครงการหนึ่งไปให้อีกโครงการหนึ่ง เปลี่ยนแปลงเวลา

เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย จากค่าวัสดุ เป็นครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวชี้วัดด้านปริมาณ

และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการบริหาร

โครงการและตัวอย่างโครงการที่มปีัญหา ดังตาราง 72-73 
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ตาราง 72 ปัญหาการบรหิารโครงการ 

 หน่วยงาน 

ยก 

เลิก

โครง 

การ 

 

โอน 

งบ 

ประมาณ 

การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  

รวม 

จ านวน

โครงการ 

เวลา 

หมวด

เงิน 

งปม. 

ปร ิ

มาณ 

พึง

พอใจ 

1 คณะครุศาสตร์ - - 4 - 1 - 5 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 2 8 2 - 1 1 14 

3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 6 2 - - - 13 

4 คณะวิทยาการจัดการ - - 9 - 2 - 11 

5 ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 

- 4 6 1 - - 11 

6 บัณฑิตวทิยาลัย 1 6 - - - - 7 

7 สถาบันวจิัยและพัฒนา - - - 2 3 - 5 

8 ส านักวิทยบริการฯ - 1 3 - - - 4 

9 กองกลาง - 4  10 - - 14 

10 กองคลังและพัสดุ - 1 - - - - 1 

11 กองนโยบายและแผน 2 4 1 1 - - 8 

12 กองบริการการศกึษา - 5 - - - - 5 

13 กองพัฒนานักศึกษา 1 1 - - - - 2 

14 กองมาตรฐานและประกัน - 7 - - - - 7 

15 โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น

นานาชาต ิ
- 2 1 - - - 3 

 รวม 11 49 28 14 7 1 110 

 ร้อยละ 1.05 4.69 2.68 1.34 0.65 0.09 10.54 

 

 จากตาราง 72 พบว่า 15 หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ 110 โครงการ คิดเป็น   

ร้อยละ 10.54 คือ ยกเลิกโครงการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.05  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ                    

49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.69 เปลี่ยนแปลงเวลา 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.68 

เปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.34 เปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้าน

ปริมาณ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.67 เปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้านความพึงพอใจ 1 โครงการ คิด

เป็นรอ้ยละ 0.10 
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ตาราง 73 ตัวอย่างปัญหาการบรหิารงบประมาณของหน่วยงาน 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 

1. ปัญหาการยกเลิกโครงการ    

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

โครงการสรรหานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ยกเลิกโครงการ โอน

เงินให้ โครงการงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ 

20000 

โครงการประชุมวิชาการผลงานวิจัยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยียกเลิกโครงการ โอนเงินให้โครงการงานส่งเสริมการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน เอกสาร หนังสอืหรือต ารา 

50,000 

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

โครงการแจ้งผลการเรียนนักศกึษาช้ันปีท่ี 1 ยกเลิกโครงการ โอนเงินให้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

10,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ยกเลิก

โครงการโอนเงินให้โครงการโอนเงินให้โครงการบริหารส านักงานคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

30,000 

บัณฑิตวทิยาลัย พิบูลผูกพันสานสายใย ยกเลิกโครงการเพื่อโอนเงินให้งานบริหารของ

หนว่ยงาน  

25,000 

กองน โยบายและ

แผน 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน 

ยกเลิกโครงการ เพื่อจัดท าโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

ปรับและทบทวนแผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผนใหม่ 

 

70,000 

กองพัฒนานักศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยกเลิกโครงการเพื่อจัดท า 

โครงการเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายงานด้านกิจการนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื 8 แห่ง 

50,000 

2. ปัญหาการโอนเงิน/รับเงินโอนเนื่องจากยกเลิกโครงการเดิม /ไม่ด าเนนิโครงการ  งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

งานจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ได้รับเงินโอนจาก โครงการจัดการศึกษาโดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 182,380 บาท 

ได้รับเงินโอนจากโครงการเพิ่มระหว่างปี จ านวน 119,574 บาท 

369,954 

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

งานบริหารส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โอนเงินให้กับ 

โครงการพัฒนาศิษย์เก่าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์  

11,000  

ส านักวิทยบริการฯ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลพิษณุโลกศกึษาโอนเงินให้งานบริหารท่ัวไป 20,000 

ก อ ง บ ริ ก า ร

การศึกษา 

โครงการศกึษาดูงานดา้นการจัดสภาพแวดลอ้มของส านักงาน และการ

จัดการสิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรม โอนเงินให้งานบริหารกองบริการฯ 

40,000 
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ก อ ง บ ริ ก า ร

การศึกษา 

โครงการส่งเกรดกลับบ้านได้รับเงินโอนจากงานบริหารกองบริการ

การศึกษา 42,000 บาท รับจาก งานจัดท าคู่มือนักศกึษาใหม่  ประจ าปี

การศึกษา 2558 100,000 บาท ได้รับเงินโอนจากโครงการแนะน าน้อง

จองห้องเรียน 14,800 บาทและได้รับเงินโอนจากโครงการ การพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษในการท างาน "English   For  Office Skills" 30,000 

บาท 

236,800 

กองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพฯ 

ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการด าเนินงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา(ประกันสัญจร) 

12,180 

กองกลาง โครงการจัดซือ้จัดหาครุภัณฑ์ไมโครโฟนแบบไร้สาย 40,900 

โครงการจัดซือ้จัดหาครุภัณฑ์กลอ้งถา่ยรูปดิจิตอล  16,000 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง

สถาบันนานาชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติโอนเงินให้บริหารงานโครงการ

จัดตั้งสถาบันนานาชาต ิ

200,000 

3. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดา้นเวลา(เปลี่ยนไตรมาส) งบประมาณ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักศกึษา 

13,000 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

25,000 

คณะครุศาสตร์ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะสูงวัยอยา่งมีคุณค่าชราอย่างมีความสุข

ฯ 

60,000 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

25,000 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร

จัดการ 

งานบริหารจัดการการจัดการศกึษาระดับบัณฑิต 33,000 

โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 40,000 

คณ ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี     

อุตสาหกรรม 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวชิาการส าหรับบัณฑิตศกึษา 60,000 

โครงการวศิวอาสาพัฒนาชุมชน 50,000 

ส านักวิทยบริการฯ โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง 30,000 

กองน โยบายและ

แผน 
โครงการปรับและทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบด ี 20000 

4. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดา้นงบประมาณ (เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย) งบประมาณ 

บัณฑิตวทิยาลัย งานบริหารส านักงานประสานการจัดบัณฑิตศกึษา 

เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายจาก ค่าจ้างชั่วคราว เป็น ตอบแทนใช้สอย

วัสดุ จ านวน 225,900 บาท 

412,500 

กองกลาง 

 

บริหารงานออกแบบและวางผัง เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ต-ช-ว 

เป็น ครุภัณฑ์ 

39,990 
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ปัญหาการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดา้นงบประมาณ (เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย) งบประมาณ 

กองกลาง 

 

บริหารส านักงานอธิการบดี 

เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ต-ช-ว เป็น ครุภัณฑ์ 

86,500 

จัดซือ้ครุภัณฑ์ถุงสแตนเลส 

เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ต-ช-ว เป็น ครุภัณฑ์ 

16,700 

จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องกรองน้ า 

เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ต-ช-ว เป็น ครุภัณฑ์ 

38,500 

จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อพญานาค(แนวตั้ง) พร้อมชุด

คอนโทรล เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ต-ช-ว เป็น ครุภัณฑ ์

44,940 

โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย  

ต-ช-ว เป็น ครุภัณฑ์ จ านวน 35,000 บาทจากงานบริหารส านักงาน

ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

35,000 

สถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนา 

โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย  

ต-ช-ว เป็น ครุภัณฑ์ จ านวน 35,000 บาทจากงานบริหารส านักงาน

ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

35,000 

5. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดา้นปริมาณ (เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย)  

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร

จัดการ 

โครงการศกึษาดูงานนักศกึษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ครัง้ท่ี 5) 36,000 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจ (ครัง้ท่ี 5) 16,000 

6. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดา้นคุณภาพ (ความพึงพอใจ)  

คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มท่ีมีความแข็งแกร่งให้

มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

119,994 
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ตอนที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพของนักศกึษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

 

 4.1 สถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา 

4.1.1 ระดับปริญญาตรี 

จากการศกึษาสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการฯได้ศึกษาข้อมูล

ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 5  ปี ปริญญาตรี 4 ปี  ที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2554, 2555  และผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลในปี 2559 จ านวน 3 ครั้ง  ในเดือน มีนาคม และพฤษภาคม และ

กรกฎาคม ปี2559 ที่เข้าศกึษา ในปี พ.ศ. 2554  และ 2555 ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 74-75 

 

ตาราง 74  จ านวนและร้อยละของนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี5 ปี (เข้าเรยีน ปี 

2554)  และปริญญาตร ี4 ปี(เข้าเรยีนปี 2555) 

 

 

คณะ 

 

จ านวน

นักศกึษา 

สถานภาพของนักศึกษา ร้อยละ

ของ

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ลา 

ออก 

พ้น

สภาพ 
ย้าย 

เสีย 

ชวิีต 

ยังไม่

ส าเร็จ 

ส าเร็จ

การศึกษา 

ครุศาสตร์ 470 9 33 19 1 29 379 80.64 

วิทยาศาสตร์ฯ 422 24 46 13 1 90 248 58.77 

มนุษยศาสตร์ฯ 922 61 144 35 1 161 520 56.40 

วิทยาการจัดการ 708 23 78 3 - 71 535 75.28 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ 184 8 25 12 - 104 35 19.02 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 149 12 24 4 - 85 24 16.11 

             รวม 2,855 137 350 86 3 540 1,739 60.91 

ร้อยละ 100.00 4.79 12.26 3.01 0.11 18.91 60.91  

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
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 จากตาราง 74  พบว่า ในปีการศึกษา 2558  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวน 2,855 คน 

ส าเร็จการศึกษาตามแผนที่ก าหนด จ านวน 1,739 คนคิดเป็นร้อยละ 60.91  โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ส าเร็จการศึกษา มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.64 รองลงมาคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร้อยละ 

75 .28  ส า เ ร็ จการศึกษาตามแผนน้อยที่ สุ ดคือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

ตาราง 75  จ านวนและร้อยละของนักศกึษาภาคปกติระดับปรญิญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา  

                ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

คณะ /ภาค จ านวน

ผู้ส าเร็จ 

ไม่ได้เกียรตินิยม เกียรตินิยม 

อันดับหนึ่ง 

เกียรตินิยม 

อันดับสอง 

ภาคปกติ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 389 247 63.5 78 20.05 64 16.45 

วิทยาศาสตร์ฯ 260 210 80.77 28 10.77 22 8.46 

มนุษยศาสตร์ฯ 532 443 83.27 50 9.40 39 7.33 

วิทยาการจัดการ 549 495 90.16 28 5.10 26 4.74 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ 38 37 97.27 1 2.63 0 0 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
49 42 85.72 5 10.2 2 4.08 

           รวม 1,817 1,474 81.12 190 10.46 153 8.42 

ข้อมูล  ณ วันที่ 14  มีนาคม  2559และ 31 พฤษภาคม 2559 และ 5 กรกฎาคม 2559 
 

จากตาราง 75   พบว่านักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 

2558 จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  ในภาพรวมสว่นใหญ่ไม่ได้เกียรตนิิยม คิดเป็นร้อยละ  81.12  ได้เกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง ร้อยละ 10.46 และเกียรตินิยมอันดับสอง ร้อยละ 8.42 เมื่อจ าแนกตามคณะ พบว่า  

นักศึกษาคณะครุศาสตร์  ได้เกียรตินยิมอันดับ 1 และ อันดับ 2 จ านวนมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ นักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ตามล าดับ  ส่วนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้เกียรตนิิยมนอ้ยที่สุด 
 

  4.1.2 ระดับบัณฑิตศกึษา 

ตาราง 76  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 

2558 (เข้าเรียนปีการศึกษา 2553 ส าหรับปริญญาเอก และปีการศึกษา 2554  ส าหรับ

ระดับปริญญาโท) 

หลักสูตร / สาขา 

สถานภาพของนักศึกษา ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

รับ 

เข้า 

ลา 

ออก 

พ้น

สภาพ 

ย้าย

สาขา 

ส าเร็จ

การ 

ศกึษา 

2555 2556 2557 2558 รวม ร้อยละ 

1. วทม.  ภาคปกติ 

1.1 เทคโนโลยชีวีภาพ 

1  1         

1.2เทคโนโลยแีละการ

จัดการสิ่งแวดลอ้ม 

3    3   2 1 3 100.00 

ภาคพเิศษ 

1.3 วทิยาศาสตร์

ชวีภาพ 

1    1    1 1 100.00 

1.4 วทิยาศาสตร์ศึกษา 3    3   3  3 100.00 

1.5 วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

8  3  4 1  3 1 5 62.5 

2.คม. 

ภาคพเิศษ 

2.1 บริหารการศึกษา 

14  5  8  3 5 1 9 64.29 

2.2 การศึกษาพิเศษ 20  13  3   3 4 7 35.00 

2.3 วจิัยและ

ประเมินผลการศึกษา 

9  3  2   1 5 6 66.67 

2.4 หลักสูตรและการ

สอน 

12  9 1     2 2 16.67 
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ตาราง  76 (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขา 

สถานภาพของนักศึกษา ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

รับ 

เข้า 

ลา 

ออก 

พ้น

สภาพ 

ย้าย

สาขา 

ส าเร็จ

การ 

ศกึษา 

2555 2556 2557 2558 รวม ร้อยละ 

3.ศศ.ม. 

3.1 ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

8  3     2 3 5 62.50 

3.2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
11  4  7 1 5  1 7 63.64 

3.3 การจัดการ

ประยุกต์ 
15 2 5  8  2 6  8 53.33 

 4.ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต

ภาคพเิศษ 

 หลักสูตร วิจัยและ

พัฒนาทางการศึกษา 

17  5  7    12 12 70.59 

รวม 122 2 51 1 50 2 10 25 24 68 55.74 

ข้อมูล  ณ วันที่ 21กันยายน  2559 

จากตาราง  76  พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่

ลงทะเบียนรับเข้าศกึษาจ านวน 122 คน สามารถเรียนจบในเวลาที่หลักสูตรก าหนด ( คือ 5 ปีส าหรับระดับ

ปริญญาโท และ6 ปีส าหรับระดับปริญญาเอก) จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 55.74 และส่วนใหญ่ใช้เวลา

เรียนเกินแผนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เมื่อพจิารณาเป็นรายหลักสูตร  พบว่า หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเรียนส าเร็จการศึกษาตามแผน

ที่หลักสูตรก าหนดมากที่สุด  ได้แก่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งสามสาขา   ส่วน

หลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนที่หลักสูตรก าหนดน้อยที่สุด ได้แก่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาหลักสูตรและการสอน  คิดเป็นร้อยละ  16.67  
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4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา  

2558 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559  (นันท์นภัส สุม่ยง ,2559)ปรากฏผลดังแสดงใน

ตาราง 77 
 

ตาราง 77 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรตีามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติจ าแนกตามคณะ 

 

คณะ /คุณลักษณะ 

1.ดา้น

คุณธรรม

จริยธรรม 

2.ดา้น

ความรู ้

3.ดา้น

ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ ์

5.ดา้น

ทักษะการ

วิเคราะห ์

รวมเฉลี่ย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ครุศาสตร์ 4.33 .53 4.23 .58 4.13 .59 4.30 .56 4.24 .60 4.23 .60 

วิทยาศาสตร์ 4.32 .55 4.06 .52 4.05 .56 4.18 .60 4.01 .69 4.13 .61 

มนุษยศาสตร์ 4.37 .66 4.06 .62 4.12 .64 4.26 .66 3.93 .72 4.17 .69 

วิทยาการจัดการ 4.33 .58 4.13 .65 4.09 .69 4.37 .60 4.05 .72 4.20 .67 

เทคโนโลยีการเกษตร 3.97 .52 3.62 .67 3.72 .62 3.92 .75 3.84 .64 3.90 .68 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

4.19 .63 4.12 .55 4.18 .59 3.36 .67 4.25 .55 4.17 .61 

รวมเฉลี่ย 4.29 .58 4.07 .59 4.07 .62 4.14 .63 4.05 .67 4.15 .63 

 

จากตาราง  77   พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิตจ าแนกตามคณะ  ทุกคณะมีคุณลักษณะทุกด้านอยู่ในระดับดี  ยกเว้นด้านทักษะความสัมพันธ์ของ

บัณฑติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้ 
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ตาราง  78   คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

                 จ าแนกตามคณะ 

 

คณะ /คุณลักษณะ 

1.ดา้น

คุณธรรม

จริยธรรม 

2.ดา้น

ความรู ้

3.ดา้น

ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ ์

5.ทักษะการ

วิเคราะห ์
รวมเฉลี่ย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

คณะครุศาสตร์ 

  ปริญญาโท 

4.48 .60 4.27 .73 4.30 .78 4.46 .65 4.16 .65 4.31 .71 

  ปริญญาเอก 4.33 .82 4.00 .89 4.17 .75 4.67 .52 4.50 .55 4.33 .71 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  ปริญญาโท 

4.77 .43 4.25 .53 4.22 .55 4.70 .47 4.28 .57 4.49 .55 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

   ปริญญาโท 

4.33 .58 4.42 .51 4.44 .53 4.27 .59 4.22 .67 4.33 .56 

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

  ปริญญาโท 

4.79 .43 5.00 .00 4.82 .41 5.00 .00 4.67 .52 4.86 .75 

 รวม 

ระดับปริญญาโท 

4.56 .54 4.41 .54 4.40 .64 4.56 .50 4.28 .62 3.60 .73 

 

จากตาราง  78   พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิตจ าแนกตามคณะในภาพรวม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มี

คุณลักษณะในระดับดีมาก 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะเป็นรายด้าน  พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านทักษะความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับดีมาก  นอกนั้นมีคุณลักษณะในระดับดี 
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เมื่อจ าแนกเป็นคณะ พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร  บัณฑิตระดับปริญญาโทมีคุณลักษณะทุก

ด้านอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคณะครุศาสตร์  บัณฑิตระดับปริญญาเอก มีคุณลักษณะด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ และทักษะการวิเคราะห ์อยู่ในระดับดีมาก และคณะมนุษยศาสตร์   บัณฑิตระดับปริญญาโท

มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก  นอกนั้นอยู่ในระดับดี 
 

ตาราง  79  คุณลักษณะของบัณฑติระดับบัณฑติศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติ 

                 จ าแนกตามหลักสูตรที่ศึกษา 

หลักสูตร/

คุณลักษณะ 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ ์

5.ทักษะการ

วิเคราะห ์
รวมเฉลี่ย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ป.เอก วจิัยและ

พัฒนาทาง

การศึกษา 

 

4.33 

 

.82 

 

4.00 

 

.90 

 

4.17 

 

.80 

 

4.67 

 

.52 

 

4.50 

 

.55 

 

4.33 

 

.71 

ป.โท หลักสูตร

และการสอน 

 

3.88 

 

.99 

 

3.50 

 

1.20 

 

3.93 

 

1.10 

 

3.88 

 

.14 

 

3.20 

 

.98 

 

3.60 

 

1.14 

การบริหาร

การศึกษา 

4.67 .47 4.60 .50 4.52 .50 4.62 .49 4.50 .53 4.60 .49 

วจิัยและ

ประเมินผล

การศึกษา 

4.89 .33 4.70 .50 4.44 .70 4.89 .33 4.80 .44 4.73 .50 

การจัดการ

ประยุกต์ 

4.33 .58 4.40 .50 4.44 .50 4.27 .59 4.20 .67 4.33 .56 

เทคโนโลยกีาร

อาหาร 

4.79 .43 5.00 .00 4.83 .41 5.00 .00 4.67 .52 4.86 .75 

รวมระดบั 

ปริญญาโท 

 

4.56 

 

.54 

 

4.41 

 

.54 

 

4.40 

 

.64 

 

4.56 

 

.50 

 

4.28 

 

.62 

 

3.60 

 

.73 
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จากตาราง  79   พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑติจ าแนกตามหลักสูตรที่ศึกษาในภาพรวม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้นระดับปริญญาโทหลักสูตร  

บริหารการศึกษา  วิจัยและประเมินผลการศกึษา  และเทคโนโลยีการอาหารที่มีคุณลักษณะในระดับดีมาก 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะเป็นรายด้าน  พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านทักษะความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับดีมาก  นอกนั้นมีคุณลักษณะในระดับดี 
 

4.1.4 ผลการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

 จากการศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  

โดยให้หลักสูตรสาขาวิชาท าการประชาสัมพันธ์ และติดตามให้บัณฑิตเข้ามากรอกข้อมูลในฐานข้อมูลของ

กมป. (กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

จ านวนบัณฑติทีก่รอกข้อมูลได้ครบร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบ (พิลาวรรณ ประจ าทอง,2559)  ปรากฏผล

ดังแสดงในตาราง 80 – 86 
 

ตาราง  80   ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มงีานท า 

ส าเร็จ 
ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อสิระ รวม ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 488 383 78.48 36 282 9 327 85.38 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
304 243 79.93 8 159 19 186 76.54 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
622 554 89.07 47 317 31 395 71.3 

คณะวิทยาการจัดการ 1057 858 648.93 139 441 46 626 72.96 

คณะเทคโนโลย ี

การเกษตรและอาหาร 
94 74 78.72 - 49 7 55 74.32 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
302 252 83.44 43 120 11 174 69.05 

รวม 2,867 2,364 83.44 273 1,368 123 1,763 74.58 
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จากตาราง 80   พบว่าในภาพรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูล จ านวน 2,364 คนมีงานท า 

1,763  คน คิดเป็นร้อยละ 74.58  เมื่อพิจารณาเป็นคณะ  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า เมื่อเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย อันดับแรก ได้แก่  บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีงานท าร้อยละ 85.38 รองลงมาได้แก่ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 76.54 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร้อยละ 74.32 

ตามล าดับ  ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานท าน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 69.05 

ตาราง 81  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่มีงานท าจ าแนกตามสาขาวิชา  

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มงีานท า 

ส าเร็จ 
ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อสิระ รวม ร้อยละ 

1. การศกึษาปฐมวัย 135 108 80.00 30 63 3 96 88.89 

2.ดนตรศีกึษา 18 16 88.89 1 12 1 14 87.50 

3.พลศึกษา 36 26 72.22 1 20 - 21 80.77 

4.คณิตศาสตร์ 52 45 86.54 - 40 1 41 91.11 

5.ภาษาอังกฤษ 104 84 80.77 2 64 3 69 82.14 

6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 90 64 71.11 1 53 - 54 84.38 

7.สังคมศกึษา 53 40 75.47 1 30 1 32 80.00 

รวม 488 383 78.48 36 282 9 327 85.38 

 

 จากตาราง  81  พบว่าในภาพรวมบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีงานท าร้อยละ 85.38 เมื่อพิจารณาเป็น

สาขาวิชาโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีงานท าร้อยละ 

91.11 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 88.89 และสาขาวิชาดนตรีศึกษาร้อยละ 87.50 

ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่สาขาวิชาพลศึกษามีงานท ารอ้ยละ 80.77 
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ตาราง  82 จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีงานท าจ าแนกตาม 

               สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มงีานท า 

ส าเร็จ 
ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อสิระ รวม ร้อยละ 

1.คณิตศาสตร์ 10 8 80.00 2 3 - 5 62.50 

2.เคมี 20 17 85.00 - 13 - 13 76.47 

3.จุลชีววิทยา 17 14 82.35 - 10 - 10 71.43 

4.ชีววิทยา 32 24 75.00 - 21 - 21 87.50 

5.เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
21 19 90.48 - 10 - 10 52.63 

6.วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
60 43 71.67 2 21 1 24 55.81 

7.คหกรรมศาสตร์ 39 33 84.62 3 18 7 28 84.85 

8.ฟิสิกส์ 9 9 100.00 - 5 - 5 55.56 

9.วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
25 25 100.00 - 17 6 23 92.00 

10.สาธารณสุข

ศาสตร์ 
68 48 70.59 1 38 5 44 91.67 

11.สถิตปิระยุกต์ 3 3 100.00 - 3 - 3 100.00 

รวม 304 243 79.93 8 159 19 186 76.54 

 

จากตาราง 82 พบว่าในภาพรวมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานท าร้อยละ 76.54 

เมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชาโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

ประยุกต์มีงานท าร้อยละ  100.00  รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร้อยละ 92.00และ
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรร์้อยละ 91.67 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีงานท ารอ้ยละ 52.63 
 

ตาราง 83  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีงานท าจ าแนก

ตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มีงานท า 

ส าเร็จ 
ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อิสระ รวม ร้อยละ 

1.ดนตรีสากล 25 23 92.00 7 9 - 16 69.57 

2.บรรณรักษศาสตร์

และสารสนเทศ

ศาสตร์ 

26 26 100.00 2 15 5 22 84.62 

3.ภาษาจนี 13 11 84.62 - 7 1 8 72.73 

4.ภาษาญี่ปุ่น 24 24 100.00 1 20 - 21 87.50 

5.ภาษาไทย 53 39 73.58 2 30 2 34 87.18 

6.ภาษาอังกฤษ 49 36 73.47 1 21 3 25 69.44 

7.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 29 96.67 1 24 1 26 89.66 

8.การพัฒนาชุมชน 103 80 77.67 7 43 2 52 65.00 

9.นิตศิาสตร์ 57 45 78.95 9 13 1 23 51.11 

10.รัฐประศาสน

ศาสตร์ 
242 241 99.59 17 135 16 168 69.71 

รวม 622 554 89.07 47 317 31 395 71.30 

 

จากตาราง 83 พบว่าในภาพรวมบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานท าร้อยละ 71.30 

เมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชาโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับ แรกได้แก่บัณฑิตสาขาวิชา
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ภาษาอังกฤษธุรกิจมีงานท าร้อยละ  89.66 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 87.50และ

สาขาวิชาภาษาไทยร้อยละ 87.18 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่สาขานิตศิาสตร์มีงานท ารอ้ยละ 51.11 
 

ตาราง  84 จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่มีงานท าจ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มงีานท า 

ส าเร็จ 
ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อสิระ รวม ร้อยละ 

1.นเิทศศาสตร์ 65 54 83.08 1 27 3 31 57.41 

2.การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
98 81 82.65 3 43 6 52 64.20 

3.การตลาด 120 107 89.17 10 64 7 81 75.70 

4.บัญชี 173 127 73.41 25 73 4 102 80.31 

5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 14 12 85.71 - 7 - 7 58.33 

6.การท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 
44 31 70.45 2 20 1 23 74.19 

7.การจัดการ 265 228 86.04 57 100 14 171 75.00 

8.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 278 218 78.42 41 107 11 159 72.94 

รวม 1,057 858 648.93 139 441 46 626 72.96 

 

จากตาราง 84 พบว่าในภาพรวมบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีงานท าร้อยละ 72.96 เมื่อ

พิจารณาเป็นสาขาวิชาโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่บัณฑติสาขาบัญชีมีงานท าร้อยละ  

80.31 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาการตลาดร้อยละ 75.70 และสาขาวิชาการจัดการร้อยละ 75.00 

ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่สาขานิเทศศาสตรม์ีงานท ารอ้ยละ 57.41 
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ตาราง  85  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่มีงานท าจ าแนก

ตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มีงานท า 

ส าเร็

จ 

ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อสิระ รวม ร้อยละ 

สัตวศาสตร์ 28 21 75.00 - 10 2 12 57.14 

เกษตรศาสตร์ 24 20 83.33 - 16 3 18 90.00 

วิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 
8 6 75.00 - 4 - 4 66.67 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
34 27 79.41 - 19 2 21 77.78 

รวม 94 74 78.72  49 7 55 74.32 

 

จากตาราง 85 พบว่าในภาพรวมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีงานท าร้อย74.32 

เมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชาโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับ แรกได้แก่บัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์มีงานท ารอ้ย90.00  รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร้อยละ 

77.78 และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารร้อยละ 66.67 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่สาขา

สัตวศาสตรม์ีงานท ารอ้ยละ 57.14 
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ตาราง  86  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีงานท าจ าแนกตาม

สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จ านวนบัณฑิต มงีานท า 

ส าเร็จ 
ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ ก่อน หลัง อสิระ รวม ร้อยละ 

1.ออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
33 33 100.00 1 19 4 24 72.73 

2.เซรามิกส์ 20 17 85.00 1 8 2 11 64.71 

3.คอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม 
8 7 87.50 - 4 1 5 71.43 

4. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
241 195 80.91 41 89 4 134 68.72 

           รวม 302 252 83.44 43 120 11 174 69.05 

 

จากตาราง 86 พบว่าในภาพรวมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีงานท าร้อย 69.05 เมื่อ

พิจารณาเป็นสาขาวิชาโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยอันดับแรกได้แก่บัณฑิตสาขาออกแบบ

ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมมีงานท ารอ้ยละ 72.73  รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมร้อยละ 

71.43 และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 68.72ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่สาขา 

เซรามิกส์มีงานท ารอ้ยละ 64.71 
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4.2 ผลการประเมินงานวิจัยของอาจารย์ 

                    ผลการประเมินงานวิจัยของอาจารย์  ปงีบประมาณ 2558 ดังแสดงในตาราง 87 – 89 

ตาราง 87  จ านวน ร้อยละโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย  ในปีงบประมาณ 2558 

               จ าแนกตามคณะ 

คณะ 
จ านวน

อาจารย ์

แหลง่ทนุวิจัย 

รวม ร้อยละ 
สภาวิจัย

แห่งชาติ

(วช.) 

สนง. 

กองทุน

สนับสนุน

การวิจัย

(สกว.) 

ส านักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา

(สกอ.) 

กองทุน

มร.พส. 

ครุศาสตร์ 52 - 2 - 3 5 9.62 

วิทยาศาสตร์ฯ 98 13 - 4 18 35 35.71 

มนุษยศาสตร์ฯ 87 - - 1 2 3 3.45 

วิทยาการจัดการ 62 2 - - - 2 3.23 

เทคโนโลยีการ 

เกษตรฯ 

38 5 - 4 - 9 23.68 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

43 8 - - 2 10 23.26 

รวม 380 28 2 9 25 64 16.84 

      

จากตาราง 87  พบว่าอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนวิจัย มากที่สุด 35 คน    

คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 ของอาจารย์ในคณะ รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้รับทุนวิจัย 

9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.68 อาจารย์คณะวทิยาการจัดการได้รับทุนวิจัยน้อยที่สุด 2 คนคิดเป็นร้อยละ 

3.23  

 แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับมากที่สุดคือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 28 ทุน รองลงมาคือ

กองทุน มร.พส. 25 ทุน 
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ตาราง  88  จ านวนทุนวิจัยของอาจารย์ ในปีงบประมาณ 2558จ าแนกตามคณะและแหล่งทุน 

คณะ 

แหลง่ทนุวิจัย 

รวม 

เงินทุนวิจัย 

 

ร้อยละ 

ส านักงาน 

คณะกรรมกา

รวิจัยแห่งชาติ

(วช.) 

สนง. 

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย(สกว.) 

ส านักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา

(สกอ.) 

กองทุน

มร.พส. 

ครุศาสตร์ - 321,000 - 280,000 601,000 4.00 

วิทยาศาสตร์ฯ 3,247,000 - 850,000 1,875,750 5,972,750 39.79 

มนุษยศาสตร์ฯ - - 300,000 109,050 409,050 2.73 

วิทยาการ

จัดการ 

1,040,000 - - - 1,040,000 6.93 

เทคโนโลยีการ 

เกษตรฯ 

3,491,000 - 1,100,000 - 4,591,000 30.59 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2,196,000 - - 200,000 2,396,000 15.96 

รวม 9,974,000 321,000 2,250,000 2,464,800 15,009,800 100.00 

ร้อยละ 66.45 2.14 14.99 16.42 100.00  

      

จากตาราง 88  พบว่า ในปีงบประมาณ 2558  อาจารย์ของมหาวิทยาลัย  ได้รับเงินทุนวิจัยรวม

ทั้งสิน้ 15,009,800 บาท  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเงินทุนวิจัยมากที่สุด  เป็นเงิน 5,972,750  บาท 

คิดเป็นร้อยละ 39.79  รองลงไปคืออาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับเงินทุนวิจัย  เป็น

เงิน 4,591,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.59  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับเงินทุน 2,396,0คิด

เป็นรอ้ยละ 15.92  ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ได้รับเงินทุนน้อยที่สุด  

 เมื่อจ าแนกตามแหล่งทุนวิจัย พบว่า ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนวิจัยมาก

ที่สุดจ านวน 9,974,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ  66.45 
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ตอนที่  5  ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร    

มหาวิทยาลัย  

 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร         

มหาวิทยาลัยในครั้งนี ้ คณะกรรมการด าเนินงานขอน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

              5.1 ผลการประเมินการบรหิารงานของอธิการบดี 

                    5.2.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่ออธิการบดีและผลการประเมิน

ตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและการประเมิน

ตนเองของอธิการบดีที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย  

ปรากฏผลดังในตาราง  89 -93 
 

ตาราง  89  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย 

                ของอธิการบดีและการประเมินตนเองด้านการพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

1. การวางระบบการพัฒนาชาวราชภัฏ

พิบูลสงครามให้ใช้ศักยภาพของตนได้

สูงสุด 

1.1 วางแผน และสร้างก าลังคน เพื่อรองรับ 

อนาคต 

3.54 .78 มาก 3.46 .69 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.2 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่อย่างโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

3.58 .87 มาก 3.43 .77 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

1.3 ผลักดันให้ปรับต าแหนง่บุคลากรทุกคน 

เป็นพนักงานมหาวทิยาลัยอย่างสมเกียรติ 

3.49 1.03 ปานกลาง 3.51 .81 มาก 4 มาก 

1.4 มีระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ า

ต าแหนง่ท่ีเป็นธรรม 

3.58 .90 มาก 3.62 .64 มาก 5 มากที่สุด 

1.5 จัดระบบสวัสดกิาร เชน่ กองทุนอุบัตเิหตุ 

ค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ จัดตั้ง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พิบูลสงคราม 

3.33 .92 ปานกลาง 3.43 .77 ปานกลาง 3 ปาน

กลาง 
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ตาราง  89 (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

1.6 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินใน

เร่ือง เงินกู้ดอกเบ้ียต่ าเพ่ือท่ีอยูอ่าศัยและ 

  ยานพาหนะ 

3.06 .97 ปานกลาง 3.14 .82 ปานกลาง 4 มาก 

1.7 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการตรวจ 

 สุขภาพ ประจ าป ีให้แกบุ่คลากร 
3.75 .90 มาก 3.57 .69 มาก 5 มากที่สุด 

1.8 พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และ 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามบ้าน 
2.94 .99 ปานกลาง 2.95 .88 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.40 .71 ปานกลาง 3.39 .51 ปานกลาง 4.50 มากที่สุด 

  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     2.1 วางแผน ส่งเสริม และพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล 

 

 

3.13 

 

 

.93 

 

 

ปานกลาง 

 

 

2.95 

 

 

.85 

 

 

ปานกลาง 

 

 

3 

 

 

ปาน

กลาง 

    2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตน เอง ใ นร ะดั บ ท่ี สู ง ขึ้ นด้ ว ยวิ ธี ก า ร ท่ี

หลากหลาย 

3.52 .88 มาก 3.46 .69 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

    2.3 ส่งเสริมบุคลากรให้จัด และเข้าร่วม

สัมมนาทัง้ในและตา่งประเทศ 
3.51 .92 มาก 3.35 .89 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

    2.4 ส่งเสริมให้ชาวราชภัฏพิบูลสงคราม 

เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน รวมท้ัง

ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

3.47 .91 ปานกลาง 3.46 .84 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

   2.5 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และ

นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

3.38 .94 ปานกลาง 3.41 .72 ปานกลาง 4 มาก 

   2.6 มีการให้ผลประโยชนเ์กือ้กูลอ่ืนๆ  

แก่บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานคุณภาพสูง 
3.31 .94 ปานกลาง 3.11 .88 ปานกลาง 4 มาก 

                  รวมเฉลี่ย 3.39 .81 ปานกลาง 3.29 .65 ปานกลาง 4.33 มาก 
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ตาราง  89  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

3. การเพิ่มคุณค่าแห่งตน ให้สมกับเป็นคน

ของพระราชาข้าของแผ่นดนิ 

   3.1 น าหลักการเพิ่มคุณค่า ในการบริหาร

ต้นทุนด้านทรัพยากรต่างๆ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.39 .88 ปานกลาง 3.38 .72 ปานกลาง 4 มาก 

   3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริม

การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร

มนุษย ์และส่งเสริมการท างานในลักษณะ 

สหวทิยาการ 

3.35 .86 ปานกลาง 3.41 .60 ปานกลาง 4 มาก 

  3.5 ให้อิสระในการบริหารงานของตนเอง 3.65 .89 มาก 3.73 .65 มาก 4 มาก 

  3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้

บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์  รวมถึง

นวัตกรรมใหม่ ๆ 

3.39 .91 ปานกลาง 3.51 .61 มาก 4 มาก 

  3.4 มอบรางวัลพนักงานดีเด่นท้ังสาย

สนับสนุนและสายวชิาการ  

3.92 .83 มาก 3.97 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  3.6 รับฟังความคิดเห็นพนักงานทุกระดับ

สามารถขอค าแนะน าหรือค าปรึกษาได้

โดยตรง  

3.66 .91 มาก 3.62 .79 มาก 5 มากที่สุด 

               รวมเฉลี่ย 

 

3.56 .74 มาก 3.60 .51 มาก 4.33 มาก 

              รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น 3.45 .71 ปานกลาง 3.43 .50 ปานกลาง   

 

จากตาราง  89  พบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงาน  ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี ด้านการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลาง โดยในเรื่องการวางระบบการพัฒนาบุคลากรให้ใช้ศักยภาพของตนได้สูงสุด  

และเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างสมดุลและยั่งยืนบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับปานกลาง  ส่วนเรื่องการเพิ่มคุณค่าแห่งตน ให้สมกับเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน  

บุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก 
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 ในขณะที่อธิการบดีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ว่ามีการปฏิบัติในระดับ

มากที่สุด  โดยเรื่องการวางระบบการพัฒนาบุคลากรให้ใชศ้ักยภาพของตนได้สูงสุดเห็นว่ามีการปฏิบัติ

ในระดับมากที่สุด  ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างสมดุลและยั่งยืนและเรื่องการ

เพิ่มคุณค่าแห่งตน ให้สมกับเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอธิการบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับ

มาก 
 

ตาราง  90  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

อธิการบดีและการประเมินตนเองด้านการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ

องค์การแบบเชื่อมโยงเครือข่าย 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.การพัฒนาระบบการบริหาร

แบบองค์การจัดการตนเอง 

    1.1 กระจายอ านาจการตัดสินใจ 

และทรัพยากร เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายใน 

3.66 .85 มาก 3.84 .65 มาก 5 มากที่สุด 

    1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ

ให้เหมาะสม กับรูปแบบการบริหาร

องค์การ ท่ีมีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวทิยาลัย 

3.60 .80 มาก 3.69 .58 มาก 4 มาก 

                รวมเฉลี่ย 3.63 .78 มาก 3.76 .55 มาก 4.50 มากทีสุ่ด 

 2. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์การภายใต้หลักการ

บริหารจัดการท่ีด ี

    2.1 ก าหนดทิศทางองค์การท้ัง

ระยะสั้นและระยะยาว โดยถือว่า

มหาวิทยาลั ย เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของ

ท้องถิ่น 

3.50 .84 มาก 3.59 .69 มาก 4 มาก 
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ตาราง   90 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

     2.2 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกเพื่อเป็นประเด็น

ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจน

ก าหนดวิ ธีการสื่อสารเพื่อความ

เข้าใจและวัดผลความก้าวหน้าอย่าง

ตอ่เนื่อง 

3.42 .88 ปาน

กลาง 

3.57 .60 มาก 5 มากที่สุด 

2.3 จัดกระบวนการในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้รับผิดชอบ 

หลักและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 

3.41 .82 ปาน

กลาง 

3.49 .65 ปาน

กลาง 

5 มากที่สุด 

     2.4 วิเคราะห์และประเมินผลการ

ด า เ นิ น ง า นมห า วิ ท ย า ลั ย ด้ ว ย

เคร่ืองมือท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และ

น ามาจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถ

น าไปปรับปรุงมหาวิทยาลัยได้ทันต่อ

ความตอ้งการ 

3.30 .87 ปาน

กลาง 

3.43 .65 ปาน

กลาง 

3 ปานกลาง 

     2 . 5  อ อก แบบแล ะ ก า หน ด

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า โดยจัดให้

มีหน่วยงานเสริมสร้างคุณค่าการ

ท างานด้วยการวจิัยและพัฒนา  

3.43 .89 ปาน

กลาง 

3.43 .65 ปาน

กลาง 

5 มากที่สุด 

    2.6 ประเมินผลลัพธ์ความส าเร็จ

ขององค์การ เพื่อน ามาพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่องมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 

3.38 .87 ปาน

กลาง 

3.49 .69 ปาน

กลาง 

3 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.41 .76 ปาน

กลาง 

3.50 .56 มาก 4.17 มาก 
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ตาราง   90 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เอื้อตอ่การขยายตัวของมหาวิทยาลัย 

     3.1 ทบทวนแผนแม่บท (Master 

Plan) เพื่อรองรับการขยายตัว ให้

ทันสมัยท่ีเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนท้องถิ่น 

3.41 .91 ปาน

กลาง 

3.49 .56 ปาน

กลาง 

5 มากที่สุด 

     3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตโดยใช้แนวคิด “ปลูกเรือน

ตามใจผู้อยู่”  และลงทุนเพื่อความ

คุ้มทุนในระยะยาว 

3.35 1.00 ปาน

กลาง 

3.57 .69 มาก 5 มากที่สุด 

    3.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 

3.39 .96 ปาน

กลาง 

3.51 .69 มาก 5 มากที่สุด 

     3.4 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  

ตรงกับความต้องการของผู้ใช ้ 

3.31 .95 ปาน

กลาง 

3.47 .61 ปาน

กลาง 

5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.37 .86 ปาน

กลาง 

3.51 .56 มาก 5.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น 3.47 .74 ปาน

กลาง 

3.59 .49 มาก 4.56 มากที่สุด 

 

จากตาราง  90  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของอธิการบดี ด้านการกระจายอ านาจการบริหารจัดการองค์การแบบเชื่อมโยงเครือข่าย 

ในภาพรวมว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  โดยในเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารแบบองค์การ

จัดการตนเองในระดับมาก  ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักการ
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บริหารจัดการที่ดี และเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการขยายตัวของมหาวิทยาลัย

บุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นของต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

อธิการบดีด้านการกระจายอ านาจการบริหารจัดการองค์การแบบเชื่อมโยงเครือข่ายว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ทั้งในภาพรวมและเป็นเรื่องย่อยทั้ง 3 เรื่อง เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก 

 ในขณะที่อธิการบดีมีความคิดเห็นต่อเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารแบบองค์การจัดการ

ตนเอง  และเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการขยายตัวของมหาวิทยาลัยว่ามีการปฏิบัติ

ในระดับมากที่สุด  ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักการบริหาร

จัดการที่ดเีห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก 
 

ตาราง  91   ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ 

                 อธิการบดีและการประเมินตนเองด้านการสร้างคุณค่าให้กับผลผลิต  

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1. การพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวน

สร้างคุณค่ าแบบบูรณาการกับ

ภารกิจ 

  1.1 สร้างระบบเสริมสร้างคุณค่าและ

เชดิชูศษิยเ์ก่า 

 

 

3.51 

 

 

.85 

 

 

มาก 

 

 

3.62 

 

 

.64 

 

 

มาก 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

  1.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย 

3.48 .88 ปาน

กลาง 

3.59 .55 มาก 5 มากที่สุด 

  1.3 สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาใน

ท้องถิ่น 

3.26 .88 ปาน

กลาง 

3.51 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  1.4 ส่งเสริมการจัดตั้ งหน่วยงาน

ระดับคณะ  เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ

พัฒนางานวิชาการท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น  

3.37 .88 ปาน

กลาง 

3.65 .59 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง  91  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  1.5 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  รวมท้ัง

เสริมแนวคิดดา้นจรยิธรรม คุณธรรม 

3.61 .78 มาก 3.65 .59 มาก 5 มากที่สุด 

  1.6 จัดห้องเรียน ห้องสอบให้มี

มาตรฐานตามสภาพแวดลอ้ม 

3.14 1.04 ปาน

กลาง 

3.57 .77 มาก 4 มาก 

  1.7 เสริมปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความ

เข้มแข็งทางวิชาการของสาขาวิชา เพื่อ

พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 

3.26 .96 ปาน

กลาง 

3.57 .55 มาก 4 มาก 

  1.8 จัดหอพักนักศึกษาให้เป็นแหล่ง

เ รี ย น รู้ ทุ ก มิ ติ ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น

มหาวิทยาลัย และเสริมกิจกรรมท่ี

สร้างคุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีพึง

ประสงค์ 

3.24 .94 ปาน

กลาง 

3.67 .58 มาก 4 มาก 

                  รวมเฉลี่ย 3.36 .86 ปาน

กลาง 

3.60 .48 มาก 4.62 มาก

ที่สดุ 

2. การสร้างศักยภาพทางการวิจัย

และการบริการวิชาการแบบ 

บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับท้องถิ่น  

 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย

และการบริการวิชาการ  ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ

ความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ

ท้องถิ่น  

3.40 .89 ปาน

กลาง 

3.70 .46 

 

 

 

 

มาก 4 มาก 
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ตาราง  91  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

2.2 มุ่งพัฒนาการวิจัยและการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การแก้ปัญหาของท้องถิ่น การอนุรักษ์

และตอ่ยอดภูมปัิญญาทอ้งถิ่นตามแนว

พระราชด ารฯิ 

3.49 .93 ปาน

กลาง 

3.73 .51 มาก 5 มากที่สุด 

  2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยวิจัยและ

การบริการวิชาการเฉพาะทาง 

3.20 1.00 ปาน

กลาง 

3.57 .50 มาก 3 ปาน

กลาง 

  2.4 จัดสรรงบประมาณภายในและ

ประสานแหล่งงบประมาณภายนอกให้

พอเพยีงกับการท าวิจัยและการบริการ

วชิาการทุกมิติ 

3.17 .94 ปาน

กลาง 

3.62 .55 มาก 5 มากที่สุด 

  2 . 5  ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ

ความสามารถเพื่อพัฒนานวัตกรรม

และบุคลากรทางการวิจัยและการ

บริการวิชาการ 

3.35 .90 ปาน

กลาง 

3.62 .49 มาก 4 มาก 

  2.6 สนับสนุนบุคลากรทางการวิจัย

และการบริการวิชาการโดยให้อิสระ

สามารถบริหารจัดการงานวิจัยด้วย

ตนเอง   

3.46 .92 ปาน

กลาง 

3.62 .49 มาก 4 มาก 

                        รวมเฉลี่ย 3.34 .83 ปาน

กลาง 

3.64 .42 มาก 4.17 มาก 

                   รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น 3.35 .80 ปาน

กลาง 

3.62 .41 มาก 4.40 มาก 

 

จากตาราง  91  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของอธิการบดีด้านการสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตในภาพรวมและจ าแนกเป็นเรื่องทั้ง 2 

เรื่อง คือการพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนสร้างคุณค่าแบบบูรณาการกับภารกิจ  และการสร้าง
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ศักยภาพทางการวจิัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นว่ามี

การปฏิบัติในระดับปานกลาง 

  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

อธิการบดีด้านการสรา้งคุณค่าให้กับผลผลิตในภาพรวมและเป็นเรื่องย่อยทั้ง 2 เรื่องว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับมาก 

        ในขณะที่อธิการบดีมีความคิดเห็นต่อเรื่องการพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนสร้างคุณค่าแบบ

บูรณาการกับภารกิจว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   ส่วนเรื่องการสร้างศักยภาพทางการวิจัยและ

การบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  
 

ตาราง  92  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

อธิการบดีและการประเมินตนเอง  ด้านการมุ่งสู่ความเป็นสากลบนฐานความเป็น

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและด้านการพัฒนาวัฒนธรรมชาวราชภัฏในศตวรรษ

ที่  21  

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

   1. ด้านการมุ่งสู่ความเป็นสากลบน

ฐานความเป็นราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น  

    1.1 จัดตั้ งสถาบันนานาชาติศึกษา

เพื่อให้เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการ 

มุ่งพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ ศึกษา

ค้นคว้าวิจัยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ใน

มติขิองความเป็นสากล 

3.33 .96 ปานกลาง 3.65 .63 มาก 5 มากที่สุด 

 1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  รวมถึง

ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

3.22 .93 ปานกลาง 3.46 .65 ปาน

กลาง 

3 ปาน

กลาง 

 1.3  จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยได้สัมผัสคุ้นเคยกับการ

ท างานรว่มกับหนว่ยงานระดับสากล 

3.10 1.00 ปานกลาง 3.35 .75 ปาน

กลาง 

4 มาก 

 



192 
 

ตาราง  92  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

1.4  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัด

กิจกรรมการเรียน การสอนเป็น

ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากล เพื่อพัฒนา

ทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ  

3.09 .97 ปานกลาง 3.43 .60 ปาน

กลาง 

3 ปานกลาง 

 1 .5  ป รับน โยบายจากการพัฒนา

ภาษาอังกฤษท่ีเน้นการสอบเป็นเน้นการ

สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดทักษะสื่อสาร 

3.10 .98 ปานกลาง 3.51 .69 มาก 5 มากที่สุด 

 1.6 แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร

ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

3.30 .98 ปานกลาง 3.59 .72 มาก 5 มากที่สุด 

  1.7 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  โดยเร่ิม

เปิดสอนหลักสูตรท่ี เ ป็นจุดแข็ งของ

มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรการอาหาร

และเทคโนโลยกีารอาหาร การท่องเท่ียว  

2.95 1.06 ปานกลาง 3.35 .79 ปาน

กลาง 

3 ปานกลาง 

  1.8 มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย  บริการ

วิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้

เป็นท่ีประจักษแ์ก่สังคมโลก 

3.18 .98 ปานกลาง 3.51 .61 มาก 3 ปานกลาง 

  1.9 สร้างเครอืขา่ยในระดับสากล 3.11 .98 ปานกลาง 3.51 .69 มาก 3 ปานกลาง 

  1.10 เชื่อมโยงแหล่งงบประมาณจาก

หนว่ยงานสากล 

2.91 1.02 ปานกลาง 3.24 .72 ปานกลาง 3 ปานกลาง 

                  รวมเฉลี่ย 3.13 .87 ปานกลาง 3.46 .56 ปานกลาง 3.70 มาก 

  2. ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม 

ชาวราชภัฏในศตวรรษที่  21  

    2 . 1  ทบทวนภ า รกิ จ ข อ ง ศู น ย์

วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนลา่ง  

 

 

3.24 

 

 

.95 

 

 

ปานกลาง 

 

 

3.51 

 

 

.51 

 

 

มาก 

 

 

3 

 

 

ปานกลาง 

    2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตาม

ภารกิจ 

3.29 .93 ปานกลาง 3.49 .51 ปานกลาง 4 มาก 
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ตาราง  92  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

    2.3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

3.35 .94 ปานกลาง 3.65 .54 มาก 3 ปานกลาง 

    2.4 ก าหนดยุทธศาสตร์ และกลไก

ขับเคลื่อน 

3.29 .93 ปานกลาง 3.59 .59 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.29 .89 ปานกลาง 3.56 .49 มาก 3.50 มาก 
 

จากตาราง  92  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของอธิการบดีด้านการมุง่สูค่วามเป็นสากลบนฐานความเป็นราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

และด้านการพัฒนาวัฒนธรรมชาวราชภัฏในศตวรรษที่  21  ว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทั้ง 2 

ด้าน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดีด้าน

การมุง่สูค่วามเป็นสากลบนฐานความเป็นราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

และด้านการพัฒนาวัฒนธรรมชาวราชภัฏในศตวรรษที่  21 ว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่การ

ประเมินตนเองของอธิการบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้ง 2 ดา้น 

ตาราง  93  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่ออธิการบดีและการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

   1.ด้านการบรหิารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

   1.1 บริหารงานมปีระสิทธิภาพ  

 

3.43 

 

.90 

 

ปานกลาง 

 

3.54 

 

.73 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

   1.2 บริหารงานมปีระสิทธิผล  3.60 .81 มาก 3.54 .65 มาก 4 มาก 

   1.3 มีการตอบสนอง  3.41 .89 ปานกลาง 3.46 .61 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

   1.4 มีภาระรับผิดชอบ /สามารถ

ตรวจสอบได้  

3.48 .96 ปานกลาง 3.65 .68 มาก 5 มากที่สุด 

   1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  3.49 .94 ปานกลาง 3.62 .79 มาก 5 มากที่สุด 

   1.6 มีหลักนติธิรรม  3.55 .93 มาก 3.51 .61 มาก 5 มากที่สุด 

   1.7 มีความเสมอภาค  3.47 .99 ปานกลาง 3.43 .65 ปานกลาง 5 มากที่สุด 
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 ตาราง  93  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

   1.8 บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม /

พยายามแสวงหาฉันทามติ   

3.61 .91 มาก 3.51 .77 มาก 5 มากที่สุด 

   1.9 มีการกระจายอ านาจ  3.68 .94 มาก 3.76 .72 มาก 5 มากที่สุด 

   1.10 มีคุณธรรม/จรยิธรรม   3.73 .93 มาก 3.73 .77 มาก 5 มากที่สุด 

               รวมเฉลี่ย 3.55 .87 มาก 3.58 .58 มาก 4.90 มากทีสุ่ด 

 2. ด้านการมภีาวะผู้น า 

  2.1 มีความฉลาดทางอารมณ ์

3.88 .4 6 มาก 3.92 .76 มาก 5 มากที่สุด 

  2.2 มีความสามารถในการรับ รู้

ปัญหาและส ร้างสัมพันธภาพกับ       

ผู้อ่ืน   

3.81 .88 มาก 3.84 .85 มาก 5 มากที่สุด 

  2.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และ

มองการณไ์กล 

3.68 .96 มาก 3.76 .86 มาก 5 มากที่สุด 

  2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด 

กล้าตัดสนิใจ 

3.62 .93 มาก 3.59 .96 มาก 5 มากที่สุด 

 2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.71 .95 มาก 3.70 .81 มาก 5 มากที่สุด 

 2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานใน

หนา้ที ่   

3.77 .88 มาก 3.81 .79 มาก 4 มาก 

 2.7  มคีวามยดืหยุ่น รู้จักปรับสิ่งต่างๆ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.76 .91 มาก 3.68 .78 มาก 5 มากที่สุด 

 2.8  มี ทักษะในการสื่อสารและมี

ความสามารถในการจูงใจ                                    

3.70 .96 มาก 3.81 .94 มาก 5 มากที่สุด 

 2.9  สนับสนุนความก้าวหน้าของ

บุคลากร 

3.68 .83 มาก 3.65 .79 มาก 5 มากที่สุด 

 2.10 มีความเสียสละ 3.75 .94 มาก 3.70 .66 มาก 5 มากที่สุด 

                 รวมเฉลี่ย 3.74 .81 มาก 3.77 .71 มาก 4.90 มากทีสุ่ด 
 

    จากตาราง  93  พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อ

คุณลักษณะของอธิการบดีด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับ
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มาก  ในขณะที่การประเมินตนเองของอธิการบดีด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมี

ภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน 
                          

                    5.2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ

อธิการบดีโดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 อธิการบดีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดี  ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น มีความเป็นกัลยาณมิตร  

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ น่าเคารพนับถือ เป็นนักพูดที่ให้แง่คิด  เป็นนักบริหารจัดการ 

บริหารงานด้วยความเป็นกลาง รับฟังหน่วยงานทุกภาคส่วน  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน  มีการกระจายอ านาจลงสู่คณะเพิ่มขึ้น  ให้แนวทางการพัฒนางานและให้อิสระในการ

ตัดสินใจตามระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการปรับเงินเดือนของบุคลากร พยายามแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดีได้ดี 

 อธิการบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. นโยบายเรื่อง Green  University ก าหนดเป็นนโยบายชัดเจน  มีการประชุมวางแผน 

และมคีณะกรรมการด าเนินการ  แต่การขับเคลื่อน  ติดตาม ตรวจสอบ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแล้วไม่คุ้มค่า  ควรปรับปรุงกระบวนการท างานในบางกิจกรรมให้ชัดเจน 

รวดเร็ว มากขึ้น ถ้าไม่มีแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ความสมบูรณ์ทางชีวภาพอาจจะหายไป  

ปัจจุบันต้นไม้รอบสระบางส่วนยืนต้นตาย มีการทิ้งขยะในมหาวิทยาลัย ส่งกลิ่นเน่าเหม็นท าให้เสีย

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

           2. ควรให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการเพิ่มขึ้น  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็น

ผู้น าทางด้านวิชาการได้  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งควรมองที่คุณภาพของนักศึกษา ควรมี

ความชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางสาขาใด  มีแผนว่าจะมุ่งไปทางไหน ควรส่งเสริม

ด้านวิชาการและการวิจัยมากขึ้น  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพี่อให้สอดคล้อง

กับนโยบาย “บัณฑิตนักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การเปิดหลักสูตรใหม่ยังไม่ตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

3. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการผลิตครูซึ่งเป็นรากเหง้าเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  การบรรจุบุคลากรควรพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปครูของประเทศ  อาจารย์ประจ าตามสัญญาที่มีคุณภาพรอการบรรจุ

ควรได้รับการพิจารณาบรรจุใหค้รบตามความจ าเป็นก่อน เพื่อรักษาบุคลากรที่มคีุณภาพไว้เป็นก าลังใน

การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ควรปรับปรุงแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ให้ชัดเจน   และพิจารณาลึกลงไปถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาและวางแผนการพัฒนาให้ชัดเจน

และกระจายแผนสูผู่ป้ฏิบัติระดับล่าง 
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4.ด้านการกระจายอ านาจการบริหาร  ไม่มีการก ากับดูแลเท่าที่ควร ส่งผลให้บางคณะใช้

อ านาจเกินขอบเขตไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นเหตุให้บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความสุข 

เกิดการแตกแยก ขาดความสามัคคี ไม่รักองค์กร ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน

และของมหาวิทยาลัย อธิการควรมีการติดตามก ากับดูแล เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการบริหารงาน

ของคณบดีเพื่อให้มีความเป็นธรรม 

5.การก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าจะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ  บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นว่าจะมีการสนับสนุนให้เกิดผลทางการปฏิบัติได้อย่างไร  ดังนั้นจึง

ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องส าหรับสาขาที่จ าเป็นต้องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติ ควร

ได้รับงบประมาณเพียงพอ สามารถด าเนินการส่งเสริมการผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่

แท้จรงิได้  

6. ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารระดับสูง ให้ความส าคัญกับการสร้าง

ผลงานวิชาการของอาจารย์  แผนพัฒนาอาจารย์ให้ลาศึกษาต่อ ควรเพิ่มโอกาสให้บางคณะที่มีจ านวน

อาจารย์ไม่มาก ให้สามารถไปศึกษาต่อได้โดยไม่มีผลกระทบกับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ลด

ช่ัวโมงสอน ส าหรับบุคลากรที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการและติดตามผล ควร

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ควรสนับสนุน

งบประมาณในการไปน าเสนองานวิจัยในต่างประเทศใหม้ากขึ้น ลดกฎเกณฑ์หรือให้มีความยืดหยุ่นมาก

ขึน้ ควรจัดสรรใหทุ้นวิจัยเพื่อให้อาจารย์ได้มีผลงานวิจัยโดยต่อเนื่อง  และควรบริหารงานด้านบุคลากร

สายสนับสนุนให้ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของอาจารย์และนักศึกษาอย่างแท้จริง ให้มีจิตบริการ 

และกระจายบุคลากรสายสนับสนุนลงสู่คณะเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงาน/ภาระ

งานของหนว่ยงาน   

7.การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อให้มีผลงานคุ้มค่ากับการลงทุน

โครงการจัดตัง้ตา่ง ๆ มีมากเกินไป แต่การด าเนินงานยังไม่ปรากฏชัดเจน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

ยังไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา รวมทั้งไม่เข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ และ

ขอบเขตของงาน ควรมีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  ค านึงถึงนโยบาย

การศึกษาของประเทศและบริหารให้สอดคล้องกัน เช่น โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์  ไม่

สอดคล้องกับตลาดแรงงานและนโยบายชาติ  ที่ตอ้งการลดการผลิตบัณฑิตดา้นสังคมศาสตร์ 

8.ควรพิจารณาเรื่องการสร้างอาคารใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

ควรหันมาพัฒนาปรับปรุงอาคารเดิมให้สะอาด และควรมีครุภัณฑ์ประจ าอาคารและประจ าห้องเรียน 

ให้เพียงพอ มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ LCD Projector 

โต๊ะ เก้าอีใ้ห้เหมาะสม เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
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9.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีการทยอยปิดหลักสูตรไปแล้วหลายหลักสูตร ถ้า

ไม่ได้รับการแก้ไข ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจะตกต่ าลง ควรพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานของ สกอ. อย่างเพียงพอ  

10.การบริหารเชิงรุกยังน้อย   มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  เปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ ไม่มีผลทางการปฏิบัติ เป็นปัญหาต่อการ

ปฏิบัติงานของคนท างาน “รอการสั่งการที่ไม่สั่งการ และไม่ตัดสินใจ” ควรมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด

มากกว่านี้  ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาลโดยเคร่งครัดทุกข้อ และควรท าแผนกลยุทธ์ใน

การจัดหารายได้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

11.การแต่งตั้งรองอธิการบดียังไม่ครบทุกฝ่าย มีผลให้รองอธิการบดีบางฝ่ายงานล้นมือ ไม่

สามารถปฏิบัติงานที่รับผดิชอบได้เต็มที่ งานในหน้าที่บกพร่องล่าช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องรอ

การสั่งการ ด าเนินการตอ่ไม่ได้ ขาดการเตรียมการวางแผนเชงิรุกเพื่อรองรับแผนล่วงหน้า และมีผู้เสนอ

ในการตอบแบบสอบถามปลายเปิดว่า “ควรพิจารณาเปลี่ยนตัวรองอธิการบดีที่ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจประจ าเท่านั้น”  “ควรพัฒนาเรื่องการจัดคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่มอบหมาย  

ไม่ควรมองเฉพาะบุคคลใกล้ชิด” 

12. อธิการบดีควรลงเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะเพื่อเป็นก าลังใจ รับทราบปัญหา เห็น

สภาพการท างานที่แท้จริง ดูแล รับรู้ถึงความจ าเป็นรีบด่วนที่ต้องแก้ไข ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนที่

ยังขาดแคลน  อย่างมาก รวมทั้งให้ก าลังใจ ให้รางวัล เพื่อเสริมแรงแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่มีผลงาน

สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่มหาวิทยาลัย และผลงานที่ชนะการประกวดระดับชาติ 

13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด  สรุปได้ดังนี้ 

13.1 ควรพัฒนาส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย และพัฒนานักวิจัย 

13.2 ควรดูแลเอาใจใส่ด้านสวัสดิการของบุคลากรทุกคนโดยทั่วถึงให้ครอบคลุมทั้ง

พนักงาน และอาจารย์ประจ าตามสัญญา มีความชัดเจนเรื่องเงินส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ  อาจารย์

ประจ าตามสัญญา กองทุนกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (ฉุกเฉิน) ควรมีดอกเบี้ยต่ าและควรมีสวัสดิการด้าน

สุขภาพแก่บุคลากรทุกสายงาน 

13.3  สถานที่จอดรถควรจัดให้เพียงพอ ปรับปรุงห้องน้ าของนักศึกษาและอาจารย์ 

โดยเฉพาะหอ้งน้ าตึกคณะครุศาสตร์  ควรเพิ่มปริมาณรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ 

13.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่

ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเพื่อร่วมกันด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ  

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย โดยรวดเร็วทั่วถึง 
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  13.5 อธิการบดีควรสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทุกระดับเพิ่มขึ้น ลงมาสัมผัส

ข้อเท็จจริงเพื่อรับทราบปัญหาในการท างานและชีวิตความเป็นอยู่  ควรมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ มีความเอือ้อาทรตอ่กัน 

13.6 ควรปรับเกณฑ์การประเมินภาระงานและสมรรถนะของบุคลากรทุกหน่วยงาน

ให้ชัดเจนเหมาะสม 
 

                   5.2.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของอธิการบดี 

  จากการสัมภาษณ์และให้ประเมินตนเอง  อธิการบดีได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการบริหารงาน 

ตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายที่ก าหนดไว้  สรุปได้ดังนี ้

     1. ผลงานที่อธิการบดีเห็นว่าประสบความส าเร็จ ได้แก่  

           (1)  การกระจายอ านาจบริหารจัดการองค์การ  ซึ่งได้แก่ การกระจายอ านาจในการ 

อนุมัตโิครงการ งบประมาณ การเชื่อมโยงเครือขา่ยและ การพัฒนาบัณฑติด้วยการสร้างคุณค่าแบบ 

บูรณาการ 

            (2) การจัดตัง้หน่วยงานใหม่ ได้แก่  สถาบันนานาชาติ  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง   

และกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศ 

   (3) การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Green University โดยด าเนินการไประดับหนึ่ง 

แล้ว เชน่ การจัดตัง้ทีมงาน  การลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า  การจัดท า  Green Office เป็นต้น 

                  2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของอธิการบดี ได้แก่  

  (1)  เกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาในการเปิดหลักสูตรก าหนดไว้ในระดับสูง เป็นเหตุ 

ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ท าให้คณะ    

ครุศาสตร์เป็นจุดอ่อน ไม่มีศักยภาพและไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะไม่มีการเตรียมการศักยภาพ

ของอาจารย์ ดังนั้นขณะนี้จึงมีการจัดหาอาจารย์และรักษาอาจารย์ในสายครุศาสตร์ แต่ก็ยังมีปัญหา 

คือ มีอาจารย์เกษียณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ถึงแม้ว่าขณะนี้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีครบ 

แต่เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่ จึงพัฒนาไม่ทัน  จึงท าให้รากเหง้าของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นจุดแข็งก็ไม่

สามารถท าได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่นา่เสียดาย                  

 นอกจากนี ้ การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ.  

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบทั้ง

ปริมาณ และคุณภาพ  

                        (2)  การจัดตัง้สถาบันนานาชาติมีปัญหาด้านบุคลากรที่มีศักยภาพขาดแคลน   
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                        (3) ด้านการพัฒนาวัฒนธรรมราชภัฎในศตวรรษที่ 21  การทบทวนภารกิจของศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างยังเป็นอุปสรรคในช่วงแรก  เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้มีการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม  ท าให้ตอ้งเสียเวลาด าเนนิการ  ใชเ้วลาประมาณ  2  ปี                

     (4) ความแตกต่างทางความคิดของบุคลากร  ซึ่งอธิการบดีพยายามใช้เวลาเพื่อให้

เกิดความเข้าใจ 

 

             5.3 ผลการประเมินการบรหิารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

                     5.3.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อคณบดีคณะครุศาสตร์และ

ผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา และ

การประเมนิตนเองของคณบดีคณะครุศาสตร์ที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายที่ได้แถลง

ไว้ตอ่สภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง 94 - 96 

 

ตาราง  94  ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา และการประเมินตนเอง ที่มีต่อการบริหารงาน

ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการ

ผลิตครู การประสานผู้รู้ การวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1. การพัฒนากระบวนการผลิต

บัณฑิตคร ู

 1.1 พัฒนาระบบการคัดเลือกและ

รับนักศกึษา 

 

 

3.21 

 

 

1.15 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.33 

 

 

1.00 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

มาก 

 1.2 พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.16 .84 ปาน

กลาง 

3.56 1.01 มาก 3.91 .59 มาก 4 มาก 

 1.3 เน้นนโยบาย 3 ภาษา  และ1

ทักษะ 

3.06 1.15 ปาน

กลาง 

3.56 .82 มาก 3.70 .72 มาก 3 ปาน

กลาง 

  1.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติควบคู่กับ

ภาคทฤษฎี 

3.24 1.24 ปาน

กลาง 

3.56 1.13 มาก 3.91 .52 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง 94  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  1.5 พัฒนาห้องเรียน ให้มีความ

พร้อมดา้นสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และ

จัดท าห้องฝึกประสบการณ์การ

สอน 

2.59 1.32 ปาน

กลาง 

3.56 1.33 มาก 4.02 .84 มาก 3 ปาน

กลาง 

  1.6 สนับสนุนและพัฒนาระบบ

การใช้หน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้

และฝึกประสบการณ์แกน่ักศกึษา   

3.03 1.18 ปาน

กลาง 

3.44 1.13 ปาน

กลาง 

3.89 .60 มาก 5 มากที่สุด 

  1 . 7  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชพีครู 

3.14 1.24 ปาน

กลาง 

3.33 1.12 ปาน

กลาง 

4.11 .63 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 ก าหนดการจัดกิจกรรมเสริม

ให้แกน่ักศกึษา 

3.55 1.24 มาก 3.78 .97 มาก 3.89 .66 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 พัฒนาระบบกระตุ้น ส่งเสริม 

ควบคุม ติดตามผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

3.00 1.25 ปาน

กลาง 

3.44 1.24 ปาน

กลาง 

3.80 .68 มาก 3 ปาน

กลาง 

  1.10 ก าหนดให้นักศึกษาเรียน

รายวชิา จิตตปัญญาศึกษา 

3.97 1.12 มาก 4.00 1.22 มาก 3.72 .76 มาก 5 มากที่สุด 

                 รวมเฉลี่ย 3.22 .95 ปาน

กลาง 

3.56 .90 มาก 3.88 .46 มาก 4.20 มาก 

2.การประสานผู้รู้  หน่วยงาน 

งบประมาณ 

 2 . 1  ร ะดมพลั งความคิ ดจาก

อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และ

หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็น

แนวทางในการผลิตบัณฑิต 

 

 

3.10 

 

 

1.21 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.33 

 

 

.71 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

ปาน

กลาง 

  2.2 ประสานความร่วมมือกับ

คณะอื่น เพื่อการมีสว่นร่วม  และมี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2.93 1.31 ปาน

กลาง 

3.33 .50 ปาน

กลาง 

- - - 3 ปาน

กลาง 
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ตาราง 94  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  2 .3  ประสานความ ร่วมมือกับ

โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

หาครูดมีาเป็นอาจารย์ร่วมสอน 

2.79 1.32 ปาน

กลาง 

3.22 .44 ปาน

กลาง 

3.72 .81 มาก 3 ปาน

กลาง 

  2.4 จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา 

โดยการจัดกิจกรรมหาทุน  

2.62 1.37 ปาน

กลาง 

3.22 .67 ปาน

กลาง 

3.78 .77 มาก 3 ปาน

กลาง 

             รวมเฉลี่ย 2.86 1.21 ปาน

กลาง 

3.28 .42 ปาน

กลาง 

3.75 .74 มาก 3.00 ปาน

กลาง 

  3. การวิจัยและบริการวิชาการ

แก่ท้องถิ่น 

   3.1 จัดระบบการบริการวิชาการ

ของศูนย์พัฒนาคร ู

 

 

2.66 

 

 

1.40 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.11 

 

 

1.65 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

  3.2 สร้างความตระหนักในการมี

ส่ วน ร่วมในการวิ จั ยและบ ริการ

วชิาการดา้นการศึกษาแก่ท้องถิ่น 

2.72 1.33 ปาน

กลาง 

3.11 1.17 ปาน

กลาง 

- - - 4 มาก 

  3.3 พัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่น

เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 

2.72 1.25 ปาน

กลาง 

3.22 1.20 ปาน

กลาง 

3.85 .76 มาก 4 มาก 

  3.4 พัฒนาหลักสูตรส าหรับผลิต

บัณฑิตและพัฒนาครูท่ีสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของท้องถิ่น  

3.03 1.18 ปาน

กลาง 

3.11 1.17 ปาน

กลาง 

3.83 .72 มาก 5 มากที่สุด 

  3.5 จัดเวทีน าเสนอผลการวิจัยและ

บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

2.44 1.18 น้อย 2.89 1.17 ปาน

กลาง 

- - - 3 ปาน

กลาง 

  3.6 ติดตามผลเกี่ยวกับการน าข้อ

ค้นพบจากการวิจั ยไปใช้ ในการ

พัฒนาการศกึษาของท้องถิ่น  

2.41 1.24 น้อย 2.89 1.17 ปาน

กลาง 

- - - 3 ปาน

กลาง 

               รวมเฉลี่ย 2.67 1.19 ปาน

กลาง 

3.06 1.09 ปาน

กลาง 

3.84 .69 มาก 4.00 มาก 
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ตาราง 94  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  4 .  ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1 จัดให้มีการท าบุญท่ีศาลาพิบูล

ธรรมทุกวันพระ 

 

 

3.21 

 

 

1.14 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

2.33 

 

 

1.00 

 

 

น้อย 

 

 

2.33 

 

 

1.00 

 

 

มาก 

 

 

3 

 

 

ปาน

กลาง 

  4.2 ก าหนดให้มีวันแต่งกายโดยใช้

ผ้าไทย  

2.86 1.30 ปาน

กลาง 

2.89 .63 ปาน

กลาง 

- - - 3 ปาน

กลาง 

  4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง

ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม  

3.28 1.06 ปาน

กลาง 

3.22 1.20 ปาน

กลาง 

3.69 .75 มาก 5 มากที่สุด 

               รวมเฉลี่ย 3.11 1.02 ปาน

กลาง 

2.81 .96 ปาน

กลาง 

3.62 .75 มาก 3.67 มาก 

 

จากตาราง  94  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นตอ่การบริหารงานของคณบดีคณะ 

ครุศาสตรว์่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีคณะครุศาสตร์มีการปฏิบัติด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตบัณฑิตครูในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

           ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

           ส่วนการประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่าเกือบทุกด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก  ยกเว้นด้าน

การประสานผู้รู ้หนว่ยงานและงบประมาณที่ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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ตาราง  95  ความคิดเห็นของบุคลากร และการประเมินตนเอง ที่มีต่อการบรหิารงานตาม 

                วิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการยกระดับคณาจารย์และ 

                บุคลากร         

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  ด้านการยกระดับคณาจารย์และ

บุคลากร 

   1 .  จัดท าโครงการศึกษาเ รียน รู้

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการสอน 

 

 

2.97 

 

 

1.29 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.44 

 

 

1.01 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

4 

 

 

มาก 

   2.  จัดท าโครงการศึกษาดูงานใน

ต่างประเทศหลากหลายลักษณะ เพื่อ

เปิดโลกทัศนท่ี์เป็นสากล 

2.45 1.35 น้อย 2.67 1.32 ปาน

กลาง 

4 มาก 

  3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ฝึกอบรม 

2.66 1.26 ปาน

กลาง 

3.44 1.01 ปาน

กลาง 

4 มาก 

  4. จัดหาทุนสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยระดับชาติและนานาชาติ  

2.36 1.42 น้อย 3.11 1.17 ปาน

กลาง 

4 มาก 

  5. ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

3.14 1.36 ปาน

กลาง 

3.89 .60 มาก 5 มากที่สุด 

  6. จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน 

ให้ท าวิจัยและท าผลงานทางวิชาการ 

2.86 1.38 ปาน

กลาง 

3.78 .67 มาก 5 มากที่สุด 

  7. จัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์

ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีด ี 

2.62 1.45 ปาน

กลาง 

3.22 1.09 ปาน

กลาง 

4 มาก 

               รวมเฉลี่ย 2.72 1.21 ปาน

กลาง 

3.37 .85 ปาน

กลาง 

4.29 มาก 

 

จากตาราง  95  พบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการยกระดับคณาจารย์และบุคลากรว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับปานกลาง 

ส่วนการประเมนิตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก 
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ตาราง  96  ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มีต่อคณบดีคณะครุศาสตร์ 

                และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ 
 

สายสนับสนนุ 

 

นักศกึษา 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.ด้านการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล  

  1 . 1  บ ริ ห า ร ง า น มี

ประสิทธิภาพ  

 

 

2.90 

 

 

1.37 

 

 

ปานกลาง 

 

 

3.33 

 

 

1.50 

 

 

ปานกลาง 

 

 

3.65 

 

 

.73 

 

 

มาก 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

  1 . 2  บ ริ ห า ร ง า น มี

ประสิทธิผล 

2.59 1.52 ปานกลาง 2.89 1.05 ปานกลาง 3.74 .65 มาก 4 มาก 

 1.3 มีการตอบสนอง 2.51 1.32 ปานกลาง 3.11 1.17 ปานกลาง 3.66 .65 มาก 4 มาก 

 1 .4  มีภาระ รับผิดชอบ /

สามารถตรวจสอบได้ 

2.76 1.38 ปานกลาง 3.25 1.04 ปานกลาง 3.64 .59 มาก 4 มาก 

 1.5 เปิดเผย/โปร่งใส 2.90 1.35 ปานกลาง 3.56 1.58 มาก 3.70 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 1.6 มีหลักนติธิรรม 3.00 1.22 ปานกลาง 3.44 1.57 ปานกลาง 3.73 .66 มาก 4 มาก 

 1.7 มีความเสมอภาค 2.93 1.28 ปานกลาง 3.22 1.39 ปานกลาง 3.60 .82 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 บริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วม/พยายามแสวงหา

ฉันทามติ   

2.90 1.26 ปานกลาง 3.22 1.36 ปานกลาง 3.70 .72 มาก 5 มากที่สุด 

   1.9 มีการกระจายอ านาจ  2.90 1.26 ปานกลาง 3.56 1.24 ปานกลาง 3.66 .59 มาก 5 มากที่สุด 

  1 . 1 0  มี คุ ณ ธ ร ร ม /

จรยิธรรม   

3.45 1.18 ปานกลาง 4.00 1.22 มาก 3.72 .84 มาก 5 มากที่สุด 

            รวมเฉลี่ย 2.88 1.21 ปานกลาง 3.33 1.22 ปานกลาง 3.67 .53 มาก 4.60 มาก

ที่สดุ 

2. ด้านการมภีาวะผู้น า 

   2.1  มีความฉลาดทาง

อารมณ์ 

 

3.28 

 

1.25 

 

ปานกลาง 

 

3.56 

 

1.13 

 

มาก 

 

3.93 

 

.64 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

   2.2 มีความสามารถใน

การรับรู้ปัญหาและสร้าง

สัมพันธภาพกับ 

3.31 1.23 ปานกลาง 3.56 1.30 มาก 4.02 .61 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง  96 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ 
 

สายสนับสนนุ 

 

นักศกึษา 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  2 . 3  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ร่ิ ม

สร้างสรรค์ และมองการณ์

ไกล 

2.93 1.25 ปานกลาง 3.22 1.26 ปานกลาง 3.94 .72 มาก 5 มากที่สุด 

  2 . 4  มี ความ เชื่ อมั่ น ใ น

ตนเอง กล้าคิด กล้า

ตัดสนิใจ 

3.24 1.18 ปานกลาง 3.44 1.24 ปานกลาง 4.00 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.45 1.24 ปานกลาง 4.00 1.22 มาก 4.11 .67 มาก 5 มากที่สุด 

  2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับ

งานในหน้าท่ี 

2.97 1.24 ปานกลาง 3.50 .93 มาก 4.08 .65 มาก 5 มากที่สุด 

  2.7 มีความยืดหยุ่น รู้จัก

ปรับสิ่งต่างๆให้เหมาะสม

กับสถานการณ ์

3.17 1.19 ปานกลาง 3.78 1.09 มาก 4.04 .62 มาก 5 มากที่สุด 

  2.8 มทัีกษะในการสื่อสาร 

มีความสามารถในการจูงใจ 

3.14 1.13 ปานกลาง 3.11 1.17 ปานกลาง 3.92 .64 มาก 5 มากที่สุด 

  2 . 9  ส นั บ ส นุ น

ความก้าวหนา้ของบุคลากร 

3.11 1.34 ปานกลาง 3.44 1.33 ปานกลาง 3.91 .73 มาก 5 มากที่สุด 

  2.10 มีความเสียสละ 3.44 1.18 ปานกลาง 4.22 1.30 มาก 4.00 .64 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.21 1.08 ปานกลาง 3.57 .91 มาก 3.99 .51 มาก 5 มาก

ที่สดุ 

 

จากตาราง  96  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นตอ่คุณลักษณะของคณบดี 

คณะครุศาสตรด์้านการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล และด้านการมภีาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีคณะครุศาสตร์มีคุณลักษณะด้านการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง แตด่้านการมภีาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  

ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าคณบดีคณะครุศาสตร์มีคุณลักษณะทั้งสองด้านอยู่ในระดับมาก  

และการประเมนิตนเองของคณบดีเห็นว่ามคีุณลักษณะทั้งสองด้านในระดับมากที่สุด 
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 5.3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานของคณบดีคณะ 

ครุศาสตรโ์ดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นคนดี ใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ มี

ความกระตือรือร้นในการท างานให้อิสระทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีความจริงใจ

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาท าความเข้าใจกับงานในหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถตอบค าถาม 

ชีแ้จงท าความเข้าใจกับผูร้่วมงาน และผูบ้ริหารระดับสูงได้ 

2. การบริหารงาน “ควรบริหารงานแบบมอือาชีพ” สร้างทีมงาน วางระบบงานให้ชัดเจนและ 

กระจายงานให้คณาจารย์ในคณะได้มีส่วนร่วม  ควรมีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนใน

การสั่งการให้ปฏิบัติงานหลายอย่างในวันเดียวกัน  ควรก าหนดนโยบายและติดตามงาน  คณบดีไม่

จ าเป็นต้องท าทุกเรื่อง ควรอยู่ประจ าคณะ ให้ความสนใจในรายละเอียดของการท างาน  รับรู้ปัญหา 

ช่วยแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ กล้าให้คุณให้โทษ แก่คนที่ท าหรือไม่ท า ฝ่ายแผนควรเห็นความส าคัญของ

งานประกันคุณภาพ  ควรศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมการเพื่อรับการประเมิน  ทีมบริหารของ

คณะควรมวีินัยและความรับผดิชอบ   มกีารประสานงานในการท างานเป็นทีม  การไม่เข้าประชุมในงาน

ที่ตนรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถตอบค าถามอาจารย์ได้ เพราะไม่รู้ลึกและไม่รู้จริง เวลาต้องเข้า

ชีแ้จงงบประมาณชีแ้จงได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  งบประมาณจงึได้น้อย   

             3. การสั่งการและประชาสัมพันธ์  บางเรื่องใช้การเชิญโดยผ่าน Face Book  ในเวลากระช้ัน

ชิด ท าให้อาจารย์ที่ต้องเข้าประชุมทราบไม่ทั่วถึง  ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้  การประชุมไม่ครบ

องค์ประชุมบ่อยครั้ง แผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในคณะครุศาสตร์จึงไม่เกิดขึ้น การบริหารงานวิชาการ

ไม่มแีผน  การพัฒนาหลักสูตรเกิดความล่าช้า 

 4. ด้านการจัดสรรงบประมาณ   ควรให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

การสอนให้มากขึ้น เช่น อุปกรณ์พลศึกษา  นักศึกษาควรได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน มี

โอกาสไปทัศนศึกษาตามโรงเรียนต่างๆเพื่อการขยายโลกทัศน์   งบประมาณสาขาได้น้อย ครึ่งหนึ่งไป

อยู่ที่กิจการนักศึกษา   

            5. งานวิจัย มีน้อยเพราะขาดผูน้ าท าวิจัย   อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่สามารถออกแบบงานวิจัยที่จะ

ส่งผลใหเ้กิด impact ของงาน และงบประมาณที่จัดสรรให้มจี านวนน้อย  

 6. การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  ควรส่งนักศึกษาไปจังหวัดอื่นบ้าง ไม่ควรจ ากัดเฉพาะในเขต

พืน้ที่พิษณุโลก สุโขทัย เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้งานสูงขึ้น 
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 7. บุคลากรสายสนับสนุน  ควรเรียนรู้งาน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและบริการ

อาจารย์ไม่ควรเป็นผู้สั่งการอาจารย์ คณะควรจัดบุคลากรสายสนับสนุนให้ช่วยท างานของสาขา 

นอกเหนือจากการท างานในส่วนกลางของคณะบริการผู้บริหาร ควรอบรมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

และแบ่งเบาภาระของอาจารย์ในการด าเนินการด้านธุรการ   

 8. ควรจัดล าดับความส าคัญของงานและปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไข ก าหนดปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน ให้เวลาแก่การประชุมมากขึ้น และเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

 9. ควรพัฒนาภาวะผู้น าและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรมและ

ตรวจสอบได้ 

 10. ควรพัฒนาการเรยีนการสอนให้มคีวามเข้มข้นขึ้นเพื่อใหน้ักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขัน

กับโลกภายนอกได้ 

 11. ควรเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจในการท างานของอาจารย์ อธิบายให้อาจารย์ทุกคนเข้าใจ 

ขั้นตอน ระยะเวลาในการท างาน และผลงานที่ต้องการ  เพื่อไม่ให้อาจารย์เกิดความเครียด รู้สึกหมด

ก าลังใจ เมื่ออาจารย์เสนอปัญหาควรได้รับการแก้ไข  กรณีที่ผู้บริหารรับงานมาควรท าความเข้าใจให้

ชัดเจนก่อนมอบหมายงาน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของสาขา เช่น โครงการครูมืออาชีพ 

โครงการครูของครู   
 

          5.3.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

                  คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลงานที่คณบดีเห็นว่าประสบความส าเร็จ  คือนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ  ซึ่งได้แก่                    

(1)  สอนดีได้รับค าชมจากโรงเรียนที่ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มาก 

(2)  มีคุณธรรม  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  ลดความก้าวร้าวทางวาจาและ

ความ คิดลงกว่าปีแรกที่เข้ามาท าหน้าที่  ได้รับค าชมจากอาจารย์คณะอื่นๆถึงเรื่ องความรับผิดชอบ  

เรื่องการแต่งกาย 

(3) น าสังคม  เป็นผู้น าในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  กล้าคิด  กล้า

ตัดสินใจ  และมีความสามารถในการปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับ 

(4)  การเปิดEnglish Program ในปีการศึกษา 2560 จะสามารถยกระดับ

มาตรฐานเข้าสู่ระดับนานาชาติได้ 
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          2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของคณบดี  ได้แก่ 

    (1) เรื่องงบประมาณที่มีจ ากัด  ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วย

ความยากล าบากและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 

    (2) เรื่องบุคลากร  ที่มคีวามเห็นตา่ง  แตไ่ม่ยอมรับในข้อสรุปของกลุ่ม 

    (3) เรื่องเทคนิคการบริหารงานของตนเอง ที่ไม่สามารถพลิกแพลงหรือมี

กลยุทธ์ในการบริหารเท่าที่ควร 

  3.  สิ่งที่คณบดีต้องการให้สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน  ได้แก่ ทิศ

ทางการพฒันามหาวิทยาลัยไปสู่ความโดดเด่นในเรื่อง “ ครูของแผ่นดนิ “ 
 

             5.4 ผลการประเมินการบรหิารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                     5.4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา และ

การประเมนิตนเองของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายที่ได้

แถลงไว้ตอ่สภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง  97 - 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

ตาราง 97  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานตามวิสัยทัศน์และ 

                นโยบายของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประเมินตนเอง 

                ด้านบุคลากร  ด้านการวจิัยและบริการวิชาการ และด้านการบรหิารจัดการ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ 
 

สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  

ระดับ

ปฏิบัต ิ

 

 1.ด้านบุคลากร 

   1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้า 

 สู่ต าแหนง่ทางวิชาการ  

 

4.19 

 

.70 

 

มาก 

 

4.15 

 

.59 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

   1.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้ 

 มคีุณวุฒริะดับปริญญาเอก 

4.13 .78 มาก 4.10 .72 มาก 4 มาก 

             รวมเฉลี่ย 4.16 .70 มาก 4.13 .60 มาก 4.50 มากทีสุ่ด 

  2. ด้านการวิจัยและการบริการ

วิชาการ 

   2.1 เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยและบริการ

จัดอบรมการวจิัย 

 

 

3.94 

 

 

.76 

 

 

มาก 

 

 

4.00 

 

 

.65 

 

 

มาก 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

   2.2 จัดคลินิกวจิัยและพี่เลีย้งนักวิจัย   3.87 .81 มาก 4.00 .73 มาก 5 มากที่สุด 

   2.3 จัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านของนักวิจัย 

3.76 .84 มาก 3.85 .59 มาก 5 มากที่สุด 

   2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและ

บริการวิชาการท่ีเข้มแข็งใน 3 ภาค

ส่วน ได้แก่ชุมชนท้องถิ่น มหาวทิยาลัย  

3.69 .86 มาก 3.75 .72 มาก 4 มาก 

   2.5 เพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

โดยร่วมมอืกับสมาคมทางวิชาการของ

ตา่งประเทศ  

3.46 1.00 มาก 3.75 .79 มาก 4 มาก 

   2.6 จัดประชุมวิชาการ แสดง

ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมของ

นักศกึษาและอาจารย์ 

3.57 .96 มาก 3.89 .66 มาก 5 มากที่สุด 

                   รวมเฉลี่ย 3.71 .76 มาก 3.88 .46 มาก 4.67 มากทีสุ่ด 
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ตาราง  97  (ต่อ)    

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  3.ด้านการบรหิารจัดการ 

     3.1 กระจายงบประมาณสู่

สาขาวิชา โดยเฉพาะงบพัฒนา

บุคลากร                          

 

4.13 

 

.87 

 

มาก 

 

4.35 

 

.29 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

    3.2 พัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

3.90 .89 มาก 3.90 .85 มาก 5 มากที่สุด 

     3.3 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

3.61 .85 มาก 3.60 .82 มาก 4 มาก 

                 รวมเฉลี่ย 4.07 .82 มาก 3.95 .60 มาก 4.67 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง  97  พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบุคลากร  ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

และด้านการบริหารจัดการว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

ส่วนการประเมนิตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน   
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ตาราง  98   ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานตามวิสัยทัศน์และ 

                  นโยบายของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประเมินตนเอง 

                  ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และด้านเสริมความเด่นของคณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ 
 

สายสนับสนนุ 

 

นักศกึษา 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1. ด้านการผลิตบณัฑิตและ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

   1.1 จัดท าหลกัสูตรคร ู5 ปี 

ทางด้านวทิยาศาสตร์ เฉพาะ

สาขาวิชา  

 

 

3.09 

 

 

1.07 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.58 

 

 

.69 

 

 

มาก 

    

 

3 

 

 

ปานกลาง 

   1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 

ตามนโยบายของ สสวท.  

3.36 .97 ปาน

กลาง 

3.60 .75 มาก - - - 4 มาก 

   1.3 จัดให้มแีหลง่บริการ

ทางด้านสุขภาพแก่บุคคลากร

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

3.40 1.05 ปาน

กลาง 

3.70 .86 มาก 3.85 .85 มาก 3 ปานกลาง 

  1.4 จัดให้มกีารปฏบัิตงิาน

ภาคสนามส าหรับนักศกึษาทาง

สาธารณสุข 

3.67 .85 มาก 3.90 .76 มาก - - - 5 มากที่สุด 

  1.5 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ทางด้านสาธารณสุข 

3.45 .96 ปาน

กลาง 

3.70 .73 มาก - - - 4 มาก 

  1.6ให้ทุนการศึกษาแก่นักศกึษาที่

มผีลการเรียนด ี

3.55 1.05 มาก 3.85 .75 มาก 3.90 .89 มาก 4 มาก 

  1.7 จัดให้มฐีานขอ้มูลนายจา้ง 

สถานประกอบการและแหลง่จ้าง

งาน  

3.47 .86 ปาน

กลาง 

3.95 .89 มาก 3.70 .94 มาก 4 มาก 

   1.8 สรา้งความสัมพันธ์ระหวา่ง

อาจารย์ ศษิยเ์ก่า จัดท าฐานข้อมูล

ศษิยเ์ก่าบนเว็บไซด์  

3.51 .91 มาก 4.15 .81 มาก 3.81 .93 มาก 5 มากที่สุด 

    1.9 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี

และศลิปวัฒนธรรมไทย 

4.07 .76 มาก 4.45 .69 มาก - - - 5 มากที่สุด 

              รวมเฉลี่ย 3.51 .72 มาก 4.10 1.05 

 

มาก - - - 4.11 มาก 
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ตาราง  98 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ 
 

สายสนับสนนุ 

 

นักศกึษา 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 2. ด้านเสริมความเด่น 

  ของคณะ 

     2.1 ตั้งสโมสรโรตาแรคของ

คณะ ในการท ากิจกรรมท่ีสามารถ

ไปแข่งขันได ้

 

3.52 

 

.96 

 

มาก 

 

3.75 

 

.79 

 

มาก 

 

3.94 

 

.81 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

     2.2 จัดกิจกรรมประเภท Got 

Talent และScience Show โดย

ด าเนนิการสรรหาและส่งเสริม

สนับสนุน 

3.37 .88 ปาน

กลาง 

3.80 .77 มาก 3.85 .88 มาก 3 ปานกลาง 

              รวมเฉลี่ย 3.45 .84 ปาน

กลาง 

3.77 .72 มาก 3.85 .78 มาก 4.00 มาก 

 

จากตาราง  98   พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบาย ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  แต่ด้านเสริมความเด่นของคณะเห็นว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับปานกลาง 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่าคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ

ปฏิบัติในระดับมากทั้งสองด้าน 

  ในท านองเดียวกันการประเมนิตนเองของคณบดี เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้งสองด้าน  
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ตาราง  99 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

                 และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 1.ดา้นการบรหิารตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

   1.1 บริหารงานมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

3.78 

 

 

.71 

 

 

มาก 

 

 

4.15 

 

 

.59 

 

 

มาก 

 

 

3.91 

 

 

.68 

 

 

มาก 

 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

   1.2 บริหารงานมี

ประสิทธิผล               

3.88 .75 มาก 4.25 .55 มาก 3.80 .71 มาก 5 มากที่สุด 

   1.3 มีการตอบสนอง  3.85 .80 มาก 4.25 .55 มาก 3.85 .71 มาก 5 มากที่สุด 

   1.4 มีภาระรับผิดชอบ/

สามารถตรวจสอบได ้

3.85 .74 มาก 4.20 .52 มาก 3.91 .71 มาก 5 มากที่สุด 

   1.5 เปิดเผย/โปร่งใส   3.94 .74 มาก 4.47 .61 มาก 3.89 ..84 มาก 5 มากที่สุด 

   1.6 มีหลักนติธิรรม  4.01 .72 มาก 4.25 .55 มาก 3.94 .79 มาก 5 มากที่สุด 

  1.7 มคีวามเสมอภาค 3.97 .76 มาก 4.30 .86 มาก 3.85 .89 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 บริหารงานอย่างม ี 

 ส่วนร่วม/พยายามแสวงหา

ฉันทามต ิ  

4.01 .86 มาก 4.30 .47 มาก 3.87 3.80 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 มีการกระจายอ านาจ  4.03 .72 มาก 4.35 .49 มาก 3.83 .67 มาก 5 มากที่สุด 

  1.10 มีคุณธรรม/จรยิธรรม   4.03 .70 มาก 4.45 .60 มาก 3.89 .71 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.94 .66 มาก 4.29 .41 มาก 3.87 .57 มาก 5.00 มากทีสุ่ด 

  2. ด้านการมภีาวะผู้น า 

   2.1 มีความฉลาดทางอารมณ ์

4.18 .67 มาก 4.40 .68 มาก 3.89 .92 มาก 5 มากที่สุด 

   2.2 มีความสามารถในการรับรู้

ปัญหาและสรา้งสัมพันธภาพกบั 

ผู้อ่ืน   

4.19 .72 มาก 4.45 .69 มาก 3.81 .85 มาก 5 มากที่สุด 

   2.3 มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มองการณไ์กล 

4.10 .84 มาก 4.45 .69 มาก 4.00 .89 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง  99  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  2.4 มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

กล้าคิด กล้าตัดสนิใจ 

4.13 .89 มาก 4.40 60 มาก 3.85 .92 มาก 5 มากที่สุด 

  2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  4.21 .73 มาก 4.45 .51 มาก 3.67 1.17 มาก 5 มากที่สุด 

  2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับ

งานในหน้าท่ี    

4.06 .76 มาก 4.40 .50 มาก 3.96 .91 มาก 5 มากที่สุด 

  2.7 มีความยดืหยุ่น รู้จัก

ปรับสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับ

สถานการณ ์

4.25 .66 มาก 4.45 .60 มาก 3.76 .93 มาก 4 มาก 

  2.8 มทัีกษะในการสื่อสาร

และมีความสามารถในการ 

จูงใจ 

4.18 .74 มาก 4.50 .51 มาก 3.87 .91 มาก 4 มาก 

  2.9 สนับสนุนความ 

ก้าวหนา้ของบุคลากร 

4.21 .86 มาก 4.35 .49 มาก 3.85 .89 มาก 5 มากที่สุด 

  2.10 มีความเสียสละ 4.19 .72 มาก 4.45 .51 มาก 3.78 .84 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.17 .66 มาก 4.43 .46 มาก 3.84 .79 มาก 4.80 มากทีสุ่ด 
          

จากตาราง 99  พบว่าบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

และด้านการมภีาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน 

  ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่ามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน   
 

                5.4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถาม

ปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมีความยุติธรรม มีเมตตา

กรุณา พูดคุยได้ตลอดเวลาทุกช่องทาง เปิดกว้างในการเสนอความคิดเห็น สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท า

ผลงาน เช่น โครงการลูกไก่ จัดให้มีอาจารย์รุ่นพี่คอยช่วยเหลือรุ่นน้อง มีการให้รางวัลผู้มีผลงาน  

บริหารงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยกระจายอ านาจ มอบหมายงานให้รองคณบดี  ในการประชุมคณะ



215 
 

จัดให้รองคณบดีที่รับผิดชอบงานท าหน้าที่ชี้แจงให้คณาจารย์รับทราบอย่างชัดเจน  วิธีการบริหารของ

คณบดีมีผลให้อาจารย์ในคณะมีความสุขในการท างาน มีความรักความสามัคคีและร่วมมือกันท างาน

อย่างด ี

คณบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. การที่คณบดีท างานร่วมกับบุคลากรในคณะเป็นกันเองดีเข้าหาง่าย  แต่บางครั้งการ

สั่งงาน โดยตรงกับอาจารย์บางคน มีการตกลงและติดตามงานกันเฉพาะตัว  ทั้งที่เป็นงานของสาขาวิชา 

ปัญหาคอืท าให้สาขาวิชาไม่รู้เรื่อง 

2. การรับนักศึกษาควรค านึงถึงเรื่องปริมาณและคุณภาพ จ านวนนักศึกษามากเกินไปท า

ให้มีปัญหาเรื่องความแออัด อุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ  เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 30  เครื่องต่อ

นักศึกษา 55 คนนอกจากนี้นักศกึษาที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเรียนสาขาที่เลือกเข้ามา  เกิดปัญหา

เรียนไม่จบจ านวนมาก  กระทบต่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร เช่น นักศึกษาสาขาสาธารณสุข 

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไมไ่ด้   

3. การบริหารจัดการห้องเรียนยังไม่เหมาะสม ที่นั่งเรียนเป็นเก้าอี้พลาสติคหรือเก้าอี้หัว

กลม ไม่ใช่เก้าอีเ้ลกเชอร ์

4. การก าหนดวิสัยทัศน์ และ นโยบายควรให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรในคณะใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบัติงาน 

5. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อให้สามารถสนับสนุนข้อมูลกับ

บุคลากรสายวิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6. ควรจัดกิจกรรมการเสริมสรา้งคุณธรรมของอาจารย์ให้มากขึ้น 

7. การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้รวมกลุ่มการท างานวิจัยในเชิงบูรณาการงานวิจัย

กับวิชาทีส่อนในชั้นเรียน 

8. ควรหาทุนวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของสังคม  ท้องถิ่น  ชุมชนและหนว่ยงานภาคเอกชน 

9. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรใหส้าขาวิชาเพิ่มขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

10. ควรปรับปรุงระบบ Internet และ Wifi  บริเวณโดยรอบคณะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้  

          5.4.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

            1.  ผลงานที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯเห็นว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่ 

       (1)  สามารถพัฒนาบุคลากรใหจ้บปริญญาเอกได้เกือบทุกสาขา 

       (2) สนับสนุนด้านเงินส่วนตัวทั้งให้เป็นเงินสด  และการให้เดินทางไปต่างประเทศ  มี  

เกาหลี  พม่า  อินเดีย  
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       (3) การก าหนดเป้าหมายต าแหน่งวิชาการร้อยละ  40  ภายในปี 2560 ปัจจุบัน สามารถ

ด าเนนิการได้  รอ้ยละ  48 

       (4) การตั้งเป้าหมายให้อาจารย์จบปริญญาเอกร้อยละ  80  ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษา

รวมแล้วได้ประมาณร้อยละ  76 การที่ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากรับคณาจารย์ที่มีวุฒิระดับปริญญา

โท ดา้นสาธารณสุขศาสตร์ และคหกรรมศาสตรจ์ านวนมาก 

     (5)  หลักสูตรที่ดีเด่น ได้แก่  สถิติประยุกต์  เพราะเรียนจบแล้วสามารถหางานได้ง่าย  มี

งานท าทุกคน  หลักสูตรที่ได้เงินเดือนสูงคือฟิสิกส์  ส่วนหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนกันมาก  ได้แก่  

สาธารณสุข และ ชีววิทยา   หลักสูตรที่นักศกึษาเรียนจบแล้ว สามารถไปท างานได้เทียบเท่าวิศวกร คือ

ชีววิทยาและ จุลชีววิทยา 

     (6)  สามารถท าให้มนีักวิจัย  และได้รับทุนวิจัยสูงสุดของมหาวิทยาลัยทุกปี 

     (7)  การบริหารงานที่โปร่งใส  พิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ของคณะ

อย่างตรงไปตรงมา  

            2. ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน  ได้แก่ 

     (1)  คณะวิทยาศาสตร์ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจากเดิม  650 คนเป็น  1780 คน และปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นในปี พ ศ 2560 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

    (2)  อุปกรณ์  เครื่องมือและครุภัณฑห์อ้งทดลองไม่เพียงพอตอ่การเรียนการสอนจึงจัด 

เวลาให้นักศึกษาภาคปกติใช้หอ้งได้ถึง  17 น. เพื่อให้นักศึกษาท า Project 

  3. สิ่งท่ีต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 

 ควรสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการเพิ่ม  เนื่องจากอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มีอายุใช้งาน 10 

ปี  และอาคารวิทยาศาสตร์อายุการใช้งาน 30 ปี  เป็นเหตุให้ต้องงดการใช้สารเคมีในตึกทั้งหมด

ขณะเดียวกันต้องใชจ้ัดการเรยีนการสอนให้นักศึกษาคณะอื่นๆ 

 

5.5 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และ                    

สังคมศาสตร์  

 5.4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา และการ

ประเมินตนเองของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ ได้

แถลงไว้ตอ่สภามหาวิทยาลัยปรากฏผลดังในตาราง 100 - 102 
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ตาราง 100 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ                

นโยบายของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการประเมินตนเอง  

ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑติ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 1.ด้านการพัฒนากระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

  1 . 1  พัฒน า ระบบแล ะ ว า ง

แผนการจัดการศึกษา เพื่อความ

เข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต 

3.65 .98 มาก 3.50 .71 มาก 3.77 .67 มาก 4 มาก 

  1.2 เพิ่มศักยภาพในการสอน

แล ะส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ นก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

บัณฑิต 

3.71 .99 มาก 3.20 .42 ปานกลาง 3.76 .71 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.68 .96 มาก 3.35 .53 ปานกลาง 3.77 .62 มาก 4 มาก 

 2 . ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม  

   2.1 จัดท าแผนบริหารงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.70 .91 มาก 3.70 1.01 มาก - - - 4 มาก 

  2 . 2  บู ร ณ า ก า ร ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯกับการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3.54 .97 มาก 3.60 1.07 มาก 3.75 .72 มาก 4 มาก 

  2.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แสดง

ถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

3.58 1.03 มาก 3.60 1.17 มาก 3.64 .87 มาก 4 มาก 

  2.4 จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้

บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก

ถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ไทย / ท้องถิ่น หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

3.62 .99 มาก 3.20 1.32 ปานกลาง 3.75 .81 มาก 4 มาก 
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  2.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แสดง

ถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

3.58 1.03 มาก 3.60 1.17 มาก 3.64 .87 มาก 4 มาก 

     

ตาราง 100  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  2.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แสดง

ถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

3.58 1.03 มาก 3.60 1.17 มาก 3.64 .87 มาก 4 มาก 

  2.4 จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้

บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก

ถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ไทย / ท้องถิ่น หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

3.62 .99 มาก 3.20 1.32 ปานกลาง 3.75 .81 มาก 4 มาก 

  2.5 สร้างเครือข่ายในกิจกรรม

แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ด้ า น

ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  /

ท้องถิ่น 

3.46 1.13 ปาน

กลาง 

3.20 1.14 ปานกลาง 3.72 .77 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.58 .94 มาก 3.46 1.10 ปานกลาง 3.71 .66 มาก 4 มาก 

 

จากตาราง  100  พบว่าบุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่ามีการปฏิบัติทั้งด้านการพัฒนากระบวนการผลิต

บัณฑติ และด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมในระดับมาก 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทั้งสองด้าน 

          ในขณะทีก่ารประเมนิตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้งสองดา้น 
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ตาราง 101  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

คณบดี คณะม นุษยศาสตร์ และสั งค มศาสตร์ และการประ เมิ นตน เอ ง                    

ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิความเข้มแข็งทางวชิาการ วิจัย และการบริการวิชาการ 

และด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 1.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ  

  1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น และ

ผลิตผลงานวชิาการ 

 

 

 

3.76 

 

 

 

.97 

 

 

 

มาก 

 

 

 

3.60 

 

 

 

.76 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4 

 

 

 

มาก 

  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท า

ผลงานวจิัย 
3.80 1.06 มาก 3.80 .63 มาก 4 มาก 

  1.3 ให้การบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
3.57 1.00 มาก 3.30 .48 ปานกลาง 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.71 .95 มาก 3.57 .45 มาก 4 มาก 

2. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะให้มี

ประสิทธิภาพ 

 2.1 สร้างระบบบริหารจัดการ โดยการใช้ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ ฐานข้อมูล 

ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 

 

 

3.62 

 

 

1.07 

 

 

มาก 

 

 

3.20 

 

 

 

 

.79 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

4 

 

 

มาก 

2.2 สืบสานวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งและ

เอื้อต่อการท างาน พัฒนาความสัมพันธ์ของ

บุคลากร และสร้างบรรยากาศการท างาน 

3.74 .99 มาก 3.20 1.14 ปานกลาง 4 มาก 

2 . 3  พั ฒ น า ร ะ บบส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหาร 
3.47 1.17 

ปาน

กลาง 
2.89 .78 ปานกลาง 3 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.61 .99 มาก 3.13 .82 ปานกลาง 3.67 มาก 
 

จากตาราง  101   พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่ามีการปฏิบัติทั้งด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทาง

วิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ และด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะในระดับมาก 
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 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่ามีการปฏิบัติในด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทาง

วิชาการ  วจิัย และการบริการวิชาการ ในระดับมาก  ส่วนด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะเห็นว่า

มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

          ในขณะทีก่ารประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้งสองด้าน 
 

ตาราง 102 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มีต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

                และสังคมศาสตร์และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏบัิติ X  
 

S.D. 

ระดับ

ปฏบัิติ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.ด้านการบรหิารตาม

หลักธรรมาภิบาล 

  1.1 บริหารงานมี

ประสิทธิภาพ  

3.64 1.03 มาก 2.80 .92 ปานกลาง 3.60 .83 มาก 4 มาก 

  1.2 บริหารงานมี

ประสิทธิผล  

3.50 1.11 มาก 2.90 .99 ปานกลาง 3.60 .80 มาก 4 มาก 

  1.3 มกีารตอบสนอง  3.58 1.14 มาก 3.20 1.14 ปานกลาง 3.62 .82 มาก 4 มาก 

  1.4 มีภาระรับผิดชอบ/

สามารถตรวจสอบได ้ 

3.68 1.13 มาก 3.10 1.26 ปานกลาง 3.63 .80 มาก 5 มากที่สุด 

  1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  3.66 1.12 มาก 2.90 1.29 ปานกลาง 3.61 .87 มาก 5 มากที่สุด 

  1.6 มีหลักนติธิรรม  3.66 1.14 มาก 3.10 1.20 ปานกลาง 3.65 .80 มาก 5 มากที่สุด 

  1.7 มีความเสมอภาค  3.56 1.23 มาก 2.70 1.34 ปานกลาง 3.64 .91 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 บริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วม/พยายามแสวงหา

ฉันทามต ิ  

3.56 1.09 มาก 3.00 1.25 ปานกลาง 3.69 .79 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 มีการกระจายอ านาจ  3.58 1.11 มาก 2.80 1.32 ปานกลาง 3.50 .88 มาก 5 มากที่สุด 

  1.10 มีคุณธรรม/

จรยิธรรม   

3.74 1.08 มาก 3.40 1.17 ปานกลาง 3.64 .82 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.62 1.05 มาก 2.99 1.13 ปานกลาง 3.62 .68 มาก 4.70 มาก

ที่สดุ 
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ตาราง  102  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัติ X  
 

S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  2.ด้านการมภีาวะผู้น า 

  2.1 มีความฉลาดทาง

อารมณ ์

3.84 .99 มาก 3.90 .74 มาก 3.72 .70 มาก 5 มากที่สุด 

  2.2 มีความสามารถใน

การรับรู้ปัญหาและสรา้ง

สัมพันธภาพกับ 

3.78 1.03 มาก 3.80 .92 มาก 3.66 .78 มาก 5 มากที่สุด 

  2.3 มคีวามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  มองการณไ์กล 

3.55 1.04 มาก 3.30 .95 ปานกลาง 3.71 .76 มาก 4 มาก 

  2.4 มีความเชื่อม่ันใน

ตนเอง กล้าคิด กล้า

ตัดสนิใจ 

3.65 1.07 มาก 3.90 .74 มาก 3.74 .80 มาก 4 มาก 

  2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.69 1.10 มาก 3.30 1.06 ปานกลาง 3.68 .84 มาก 5 มากที่สุด 

  2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับ

งานในหน้าท่ี    

3.75 .98 มาก 3.60 .84 มาก 3.82 .79 มาก 4 มาก 

  2.7 มีความยดืหยุ่น รู้จัก

ปรับสิ่งต่างๆให้เหมาะสม

กับสถานการณ ์

3.69 1.07 มาก 3.50 1.18 มาก 3.76 .84 มาก 5 มากที่สุด 

  2.8 มทัีกษะในการสื่อสาร

และมีความสามารถในการ

จูงใจ 

3.67 1.14 มาก 3.50 1.08 มาก 3.76 .79 มาก 5 มากที่สุด 

  2.9 สนับสนุน

ความก้าวหนา้ของบุคลากร 

3.84 .99 มาก 2.90 1.10 ปานกลาง 3.68 .78 มาก 5 มากที่สุด 

  2.10 มีความเสียสละ 3.82 1.01 มาก 3.40 1.07 ปานกลาง 3.68 .81 มาก 5 มากที่สุด 

            รวมเฉลี่ย 3.73 .98 มาก 3.51 .85 มาก 3.72 .65 มาก 4.70 มากที่สุด 
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จากตาราง 102  พบว่าบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะ

ผูน้ าในระดับมาก 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะ

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลอยู่ในระดับปานกลาง  แตด่้านการมภีาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก  

         ในขณะที่การประเมนิตนเองของคณบดีเห็นวา่มีคุณลักษณะทั้งสองด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

          5.5.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถาม

ปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคนสุขุม รอบคอบ มีความเป็นผู้น าสูง และมี

ความฉลาดทางอารมณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ  

มีการบริหารงานแบบ “วัฒนธรรมครอบครัว”เน้นเรื่องการท างานตามระเบียบ  ตรงเวลาและท าตาม

กฎเกณฑ์  

 คณบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. การบริหารงานควรมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ควรมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานติดตามงานควรเห็นความส าคัญของงานวิชาการให้มาก จัด

อาจารย์พี่เลีย้งให้ค าแนะน าการท าผลงานทางวชิาการและการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ใหม่การ

ส่งเสริมบุคลากรควรมีความตอ่เนื่องจากคณบดีคนเก่าเชน่การให้ทุนอาจารย์ในการท าผลงาน 

2. การขอผลงานทางวิชาการควรให้โอกาสอาจารย์อย่างเท่าเทียมการขอทุนวิจัยจาก

หนว่ยงานภายนอก อาจารย์ควรขอได้โดยตรงไมต่้องมาผา่นคณะ เชน่ ทุนของสภาวิจัยแห่งชาติ  

3. การประชุมของคณะไม่ควรตรงกับวันที่มีการเรียนการสอนและไม่ควรบ่อยเกินไปควร

ให้โอกาสบุคลากรในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมการจัดกิจกรรมของคณะควรมีการปรึกษา

ร่วมกับบุคลากรในคณะวา่ควรจัดชว่งเวลาใด และมีปฏิทินก าหนดเวลาที่แน่นอน 

4. การมอบหมายงานให้คนท างานควรเลือกให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  การ

คัดเลือกอาจารย์ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชา ควรให้ประธานหลักสูตรมสี่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติ

ของอาจารย์ และมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารรับด้วย 

5. การพิจาณาความดีความชอบของบุคลากร คณบดี เกณฑ์การพิจารณาควรเน้นความ

ขยันเชิงวิชาการนอกเหนือจากงานด้านกิจกรรม เพื่อกระตุน้การท างานของอาจารย์ 
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6. ควรก าหนดภาระงานในความรับผิดชอบของสายสนับสนุนให้ชัดเจน ให้ปฏิบัติงาน

เต็มที่ในการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ให้มีจิตส านึกในการให้บริการ  สายสนับสนุนนอกจากมี

หนา้ที่ท างานประจ าอยู่ที่คณะแล้ว ควรใหช่้วยภาระงานของสาขาวิชาด้วย 

7. ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการน าเสนอผลงานในแต่ละหอ้งเรียน 

8. ควรพัฒนาดา้นงานวิจัยของอาจารย์และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองมากขึ้น 

 5.5.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

            1.  ผลงานที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯเห็นว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่ 

                (1) การระดมทุนจากบุคลากรในคณะ เพื่อจัดซื้อต้นไม้ปลูกรอบอาคารของคณะ

มนุษยศาสตร์ 

     (2) สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการเพื่อขอต าแหน่งวิชาการ  และในรอบปีนี้

คณาจารย์ในคณะได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2  ท่าน 

               (3) สาขาที่มีลักษณะโดดเด่น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะการสอนโดยการให้ท า

กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักศึกษาจึงมีความมั่นใจมากขึ้น  สามารถออกไปท างานตรง

ตามที่เรียน และสามารถบูรณาการในการท างานอื่นๆได้  ส่วนการเรียนการสอนดนตรีสากล มีการ

สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการประกวดไมค์ทองค า  นักศึกษาบางคนได้เป็นครูสอน

ดนตรี บางคนเป็นนักดนตรี 

    (4) โครงการความหลากหลายทางชีวภาพโดยความรว่มมอืกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 

 7 หัวข้อ เชน่  หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการจัดพจนานุกรมค าคล้าย  ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการท่องเที่ยวได้  

   2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน 

                 คณบดีฯ มปีัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมีความหลากหลายสาขา โดยมี

หลักสูตรถึง  11  หลักสูตรสาขา  บางสาขาวิชามีความเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพื่อ

นักศึกษา  แต่บางสาขามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงนักศึกษาในสาขานั้นๆด้วย 

   3. สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ได้แก่  การพัฒนาห้องปฏิบัติการดนตรี  และ  

หอ้งปฏบิัติการด้านภาษา 
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     5.6 ผลการประเมินการบรหิารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  5.6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา และการ

ประเมินตนเองของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้

แถลงไว้ตอ่สภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง  103 - 105 

 

ตาราง 103 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและการประเมินตนเองด้านการจัด

การศึกษา  และด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
 

S.D. 

ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1.ดา้นการจัดการศึกษา 

   1.1 ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

 

3.28 

 

1.15 

 

ปานกลาง 

 

3.77 

 

.73 

 

มาก 

 

3.73 

 

.75 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

  1.2 สรา้งเครือข่ายร่วมมอื

ด้านการจัดการศึกษากับ

หนว่ยงานอื่น ๆ 

3.18 1.17 ปานกลาง 3.54 .52 มาก 3.80 .74 มาก 5 มากที่สุด 

   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้

อาจารย์จัดการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.30 1.22 ปานกลาง 3.92 .64 มาก 3.80 .75 มาก 4 มาก 

  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้

อาจารย์พัฒนาทักษะความรู้

ในศาสตร์ของตนเอง 

3.38 1.33 ปานกลาง 3.92 .86 มาก - - - 5 มากที่สุด 

  1.5 สรา้งบรรยากาศทาง

วชิาการเพื่อกระตุ้นให้

นักศกึษาเกิดแรงจูงใจใฝ่

เรียนรู้ 

3.15 1.27 ปานกลาง 3.62 .65 มาก 3.96 .69 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง 103  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
 

S.D. 

ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1.6 สนับสนุนสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการเรียนการสอน 

3.26 1.21 ปานกลาง 3.85 .99 มาก 3.89 .70 มาก 5 มากที่สุด 

  1.7 สรา้งระบบการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาทัง้ทางด้าน

วชิาการ ทักษะวชิาชีพและ

คุณลักษณะ 

3.20 1.26 ปานกลาง 3.69 .63 มาก 3.98 .77 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.25 1.17 ปานกลาง 3.76 .61 มาก 3.87 .56 มาก 4.86 มากทีสุ่ด 

  2. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

   2.1 ส่งเสริมให ้บุคลากร   

นักศกึษา เข้าร่วมกิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.45 1.32 ปานกลาง 3.62 .77 มาก 4.00 .75 มาก 5 มากที่สุด 

   2.2 สรา้งวัฒนธรรมองค์การ

ของคณะให้เป็นแบบอย่างท่ีด ี

3.20 1.38 ปานกลาง 3.31 .85 ปานกลาง 3.92 .62 มาก 5 มากที่สุด 

   2.3 บูรณาการศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมของนักศึกษา 

3.20 1.30 ปานกลาง 3.38 .77 ปานกลาง 4.01 .75 มาก 5 มากที่สุด 

   2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศกึษาอนุรักษศ์ลิปะและ

วัฒนธรรมไทย 

3.35 1.33 ปานกลาง 3.46 .88 ปานกลาง 3.95 .77 มาก 5 มากที่สุด 

   2.5 รณรงค์และส่งเสริมให้

บุคลากร และนักศกึษาอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม

และพลังงาน 

3.28 1.30 ปานกลาง 3.46 .97 ปานกลาง 3.79 .66 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.30 1.26 ปานกลาง 3.45 .76 ปานกลาง 3.92 .57 มาก 5.00 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 103 พบว่าบุคลากรสายวิชาการมคีวามคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดีคณะวิทยาการจัดการว่ามีการปฏิบัติด้านการจัดการศึกษา  และ ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในระดับปานกลางทั้งสองด้าน  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมคีวามคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีด้านการจัดการศึกษา  

ว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  สว่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าคณบดีมกีารปฏิบัติในระดับมากทั้งสองด้าน  

และการประเมนิตนเองของคณบดีว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน 
 

ตาราง 104 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย                

ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและการประเมินตนเองด้านการวิจัย การบริการ                

วิชาการแก่สังคม  ด้านการบรหิารจัดการ  และด้านการประกันคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1. ดา้นการวิจัย 

   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยพืน้ฐาน 

และวิจัยประยุกต ์

3.33 1.19 ปานกลาง 3.69 .85 มาก 5 มากที่สุด 

   1.2 สรา้งเครือข่ายความร่วมมอืการท า

วจิัยในคณะ และหนว่ยงานอื่น 

3.10 1.41 ปานกลาง 3.62 .96 มาก 5 มากที่สุด 

  1.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2.93 1.33 ปานกลาง 3.31 .75 ปานกลาง 4 มาก 

  1.4 สนับสนุนปัจจัยเกือ้หนุนการวิจัย 3.05 1.24 ปานกลาง 3.23 1.01 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และ

นักศกึษาเข้าร่วม และ/หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3.22 1.31 ปานกลาง 3.46 .66 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.32 1.84 ปานกลาง 3.46 .77 ปานกลาง 4.80 มากทีสุ่ด 

  2. ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

   2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์บริการ

วชิาการแกส่ังคม 

 

 

3.25 

 

 

1.17 

 

 

ปานกลาง 

 

 

3.54 

 

 

1.27 

 

 

มาก 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

   2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการน าความรู้จาก

การบริการวิชาการไปบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวจิัยและอื่น ๆ 

3.25 1.10 ปานกลาง 3.38 1.19 ปานกลาง 5 มากที่สุด 
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ตาราง 104  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

2.3 สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการ

บริการวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3.15 1.25 ปานกลาง 3.54 1.20 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.22 1.13 ปานกลาง 3.48 1.20 ปานกลาง 5 มากทีสุ่ด 

3. ดา้นการบริหารจัดการ 

3.1 พัฒนาคณะให้มีการบริหาร 

จัดการท่ีด ี

3.05 1.38 ปานกลาง 3.46 1.05 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มี

คุณวุฒแิละต าแหนง่ทางวิชาการสูงขึน้ 
3.50 1.26 มาก 4.00 1.00 มาก 5 มากที่สุด 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนคณะให้เป็นสว่นหนึ่ง

ของการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขยีว 
3.35 1.27 ปานกลาง 3.54 .78 มาก 5 มากที่สุด 

3.4 ใชรู้ปแบบการประชาสัมพันธ์คณะในเชงิ

รุกที่หลากหลายและให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย 

2.98 1.39 ปานกลาง 3.38 .96 ปานกลาง 4 มากที่สุด 

3.5 พัฒนาความพร้อมและขีด

ความสามารถของคณะในการสง่เสริม

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสรี

อาเซียนฯ 

2.88 1.32 ปานกลาง 3.62 1.04 มาก 5 มากที่สุด 

3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

บุคลากร และนักศกึษาของคณะอย่างเป็น

ระบบ 

3.25 1.43 ปานกลาง 3.23 1.36 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

3.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา

ผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิของคณะ 
3.00 1.38 ปานกลาง 3.31 1.18 ปานกลาง 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.14 1.28 ปานกลาง 3.51 .92 มาก 4.71 มากทีสุ่ด 

 4.ด้านการประกันคณุภาพ 

   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี 

 ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบกลไก ตดิตาม 

และประเมินผลการประกันคุณภาพ 

3.35 1.33 ปานกลาง 3.54 .97 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง 104  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้การประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ 

3.22 1.33 ปานกลาง 3.54 1.20 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.24 1.32 ปานกลาง 

 

3.54 1.05 มาก 5.00 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 104  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของคณบดีคณะวิทยาการจัดการว่ามีการปฏิบัติด้านการวิจัย  การบริการวิชาการแก่

สังคม  ดา้นการบริหารจัดการ  และด้านการประกันคุณภาพในระดับปานกลางทุกด้าน  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีด้านการวิจัย และด้าน 

การบริการทางวิชาการสังคม ว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  แต่ด้านการบริหารจัดการ  และด้าน

การประกันคุณภาพเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก   

ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
 

ตาราง 105 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                

และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.ด้านการบรหิารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 1.1บริหารงานมปีระสิทธิภาพ 

3.05 1.28 ปานกลาง 3.23 .93 ปานกลาง 3.76 .66 มาก 5 มากที่สุด 

 1.2 บริหารงานมปีระสิทธิผล  2.97 1.29 ปานกลาง 3.00 1.22 ปานกลาง 3.93 .66 มาก 5 มากที่สุด 

  1.3 มีการตอบสนอง  3.08 1.40 ปานกลาง 3.31 .85 ปานกลาง 3.86 .65 มาก 5 มากที่สุด 

  1.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได้  

2.97 1.33 ปานกลาง 3.08 .95 ปานกลาง 3.79 .76 มาก 5 มากที่สุด 

  1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  3.00 1.28 ปานกลาง 3.23 1.01 ปานกลาง 3.78 .77 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง 105  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏบัิติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.6 มีหลักนติธิรรม  3.13 1.32 ปานกลาง 3.23 1.24 ปานกลาง 3.90 .74 มาก 5 มากที่สุด 

   1.7 มีความเสมอภาค  3.10 1.39 ปานกลาง 3.23 1.24 ปานกลาง 3.80 .73 มาก 5 มากที่สุด 

   1.8 บริหารงานอย่างมสี่วน

ร่วม/พยายามแสวงหาฉันทา 

3.00 1.40 ปานกลาง 3.00 1.08 ปานกลาง 3.75 .73 มาก 5 มากที่สุด 

   1.9 มีการกระจายอ านาจ  3.21 1.32 ปานกลาง 3.15 1.07 ปานกลาง 3.76 .71 มาก 5 มากที่สุด 

   1.10มคีุณธรรม/จรยิธรรม   3.29 1.31 ปานกลาง 3.08 1.44 ปานกลาง 3.83 .78 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.03 1.30 ปานกลาง 3.15 1.03 ปานกลาง 3.83 .53 มาก 5.00 มากทีสุ่ด 

  2.ด้านการมภีาวะผู้น า 

   2.1 มีความฉลาดทางอารมณ ์

3.03 1.40 ปานกลาง 3.23 1.09 ปานกลาง 3.80 .68 มาก 4 มาก 

   2.2 มีความสามารถในการ

รับรู้ปัญหาและสรา้งสัมพันธภาพ

กับ ผู้อ่ืน 

3.05 1.33 ปานกลาง 3.38 1.33 ปานกลาง 3.79 .68 มาก 4 มาก 

   2.3 มคีวามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ มองการณไ์กล 

3.31 1.30 ปานกลาง 3.62 1.12 มาก 3.86 .68 มาก 5 มากที่สุด 

   2.4 มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

กล้าคิด กล้าตัดสนิใจ 

3.72 1.26 มาก 3.62 1.19 มาก 3.86 .68 มาก 5 มากที่สุด 

   2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน 3.26 1.35 ปานกลาง 3.23 1.54 ปานกลาง 3.83 .71 มาก 5 มากที่สุด 

   2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับงาน

ในหน้าท่ี 

3.45 1.33 ปานกลาง 3.92 .95 มาก 3.93 .70 มาก 5 มากที่สุด 

   2.7 มีความยดืหยุ่น รู้จักปรับ

สิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับ

สถานการณ ์

3.39 1.44 ปานกลาง 3.62 1.04 มาก 3.84 .72 มาก 5 มากที่สุด 

   2.8 มีทักษะในการสื่อสารและ

มคีวามสามารถในการจูงใจ 

3.26 1.45 ปานกลาง 3.46 1.39 ปานกลาง 3.94 .74 มาก 5 มากที่สุด 

   2.9 สนับสนุนความก้าวหนา้

ของบุคลากร 

3.44 1.39 ปานกลาง 3.15 1.40 ปานกลาง 3.94 .71 มาก 5 มากที่สุด 

   2.10 มีความเสียสละ 3.32 1.36 ปานกลาง 3.31 1.11 ปานกลาง 3.84 .72 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.33 1.27 ปานกลาง 3.45 1.13 ปานกลาง 3.85 .55 มาก 4.80 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 105 พบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่

ในระดับปานกลางทั้งสองด้าน  ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นว่าคณบดีมคีุณลักษณะในระดับมากทั้งสอง

ด้าน 

         ในขณะที่คณบดีประเมนิตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 
                 

 5.6.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการโดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิด สรุปได้

ดังนี้ 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นคนกล้าคิด กล้าพูด  กล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพดี สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้อาจารย์มผีลงานทางวิชาการและด าเนนิการจัดสรรงบประมาณให้คณะอย่างเป็นรูปธรรม 

 คณบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. การกระจายอ านาจของอธิการให้แก่คณบดีเป็นเรื่องดี แต่คณบดีควรค านึงถึงหลัก       

ธรรมาภิบาล โดยมีความโปร่งใส ไม่คลุมเครือ ไม่แบ่งพรรคพวกทีมผู้บริหารกับอาจารย์ทั่วไป และไม่

ควรรับฟังความคดิเห็นจากพรรคพวกมากเกินไป   การสร้างแรงจูงใจควรส่งเสริมด้วยความเสมอภาค 

และใช้การบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วม 

2. ควรพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าที่เหมาะสม โดยการควบคุมอารมณ์ มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความอดทนอดกลั้นเมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นขัดแย้งหรือ

แตกต่าง ควรละเว้นการใช้อ านาจหน้าที่ในการให้คุณและให้โทษโดยมิชอบ  ควรรับฟังความเห็นของ

บุคคลอื่นด้วยใจเป็นธรรม   ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการพัฒนางาน  วางแผนงานล่วงหน้า   ไม่ท างาน

ในเวลากระช้ันชิดมากเกินไปจนท าไม่ทัน ควรสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจในการท างานเพื่อให้อาจารย์รัก

คณะอยากอยู่ปฏิบัติงานในคณะอย่างมคีวามสุขและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ   

3. ควรมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสาขาต่างๆ  เพื่อ

ปลุกเร้าให้อาจารย์มกี าลังใจในการท างานวิชาการมากขึ้น เห็นความส าคัญของทุกหลักสูตรอย่างเสมอ

ภาค 

4. ควรมีการทบทวนแผน/นโยบาย/กลยุทธ์  อย่างเป็นระบบ  ท าตามขั้นตอน มีการบริหาร

จัดการแบบมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในคณะทั้งหมดเพื่อใหส้ามารถรับรู้และปฏิบัติไปทางเดียวกัน  

5. การบริหารงบประมาณ ควรมองถึงระยะยาว  เพราะจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

6. ควรบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถในการให้บริการ

นักศึกษาและอาจารย์  และกระจายเจา้หนา้ที่สายสนับสนุนให้ช่วยงานวิชาการของทุกหลักสูตร 
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7. ควรเปิดกว้างทางความคิดและไม่ใช้อารมณ์ในการสังสรรค์กับบุคคลอื่นและควรสร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อแก้ไขความบกพร่องของการบริหารงาน 

        5.6.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ใหข้้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

 1.  ผลงานที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการเห็นว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่ 

(1)  พัฒนาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก โดยร่วมมอืกับ  CP Food และ CP  All 

(2) บริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจรติ  เป็นธรรม 

(3) สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง

วิชาการได้เป็นจ านวนมากที่สุดในปีที่ผา่นมา 

(4) พัฒนานักศึกษาให้มคีวามรู้ทางวิชาการ  และฝกึทักษะภาคปฏบิัติดว้ย 

(5) ให้การส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน และการท าวิจัยแก่อาจารย์ด้วย

งบประมาณของคณะที่มากที่สุดในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆ 

(6)  การบริการทางวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชนต าบลปลักแรด  อ าเภอบางระก า 

(7)  นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

   2.   ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน คอื  การมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของบุคลากร

ในคณะ  ท าให้การสื่อสารในการปฏิบัติงานและการลงมอืปฏบิัติงานมอีุปสรรค 
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 5.7 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  

และอาหาร 

  5.7.1 ผลการประเมินความคิด เห็นของบุคลากรต่อคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา  และ

การประเมินตนเองของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่มีต่อการบริหารงานตาม

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง 107 - 109 
 

ตาราง 107 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการประเมินตนเอง      

ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และด้านการพัฒนาต่อยอดทาง

ปัญญา ฯ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1. ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตบัณฑติ 

 1.1 จัดการเรยีนรู้แบบมี

ส่วนรว่ม ที่มพีลังขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลง  

3.76 .60 มาก 

 

4.27 .59 มาก 3.94 .54 มาก 5  

มาก

ที่สุด 

 1.2 เสริมสร้างลักษณะที่

พึงประสงค์ส าหรับบัณฑิต  

3.68 .80 มาก 4.13 .53 มาก 3.72 .75 มาก 5 มาก

ที่สุด 

1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ ที่เอื้อตอ่การบ่ม

เพาะด้านวิชาการ 

คุณธรรมและจรยิธรรม

ของนักศึกษา   

3.68 1.11 มาก 4.13 .74 มาก 3.78 .43 มาก 5 มาก

ที่สุด 
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ตาราง  107 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

รวมเฉลี่ย 3.71 .72 มาก 4.18 .55 มาก 3.81 .43 มาก 5.00 
มาก

ท่ีสุด 

 2. ด้านการพัฒนาความ

เข้มแข็งทางวิชาการและ

ส่งเสรมิการวิจัย         

   2.1 พัฒนาบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและสาย

สนับสนุน ฯ  

3.64 .95 มาก 4.27 .88 มาก - - - 5 มาก

ที่สุด 

  2.2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการ

วิชาการแบบบูรณาการ  

3.92 .76 มาก 4.20 .77 มาก 3.83 .62 มาก 5 มาก

ที่สุด 

  2.3 ส่งเสริม สร้าง

แรงจูงใจ  พัฒนางาน และ

งานวิจัย  

3.76 .97 มาก 4.13 .83 มาก 3.83 .51 มาก 5 มาก

ที่สุด 

  2.4 ด าเนนิการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม   

3.64 .86 มาก 4.13 .74 มาก 3.83 .62 มาก 5 มาก

ที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.74 .77 มาก 4.18 .68 มาก 3.83 .40 มาก 5.00 มาก

ท่ีสุด 
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3. ด้านการน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน 

3.1 บริการวิชาการแบบ 

บูรณาการกับการเรียนการ

สอนและงานวิจัย 

 

 

 

4.00 

 

 

 

.76 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.13 

 

 

 

.74 

 

 

 

มาก 

 

 

 

3.78 

 

 

 

.73 

 

 

 

มาก 

 

 

 

5 

 

 

 

มากที่สุด 

3.2 รวบรวมองคค์วามรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ตามโครงการพระราชด าริ 

3.52 .92 มาก 4.27 .59 มาก 4.11 .47 มาก 5 มากที่สุด 

3.3 จัดแหล่งเรียนรู้ พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม 

3.32 .95 ปาน

กลาง 

3.93 .83 มาก 3.94 .64 มาก 5 มากที่สุด 

3.4 จัดตัง้ศูนย์ให้

ค าปรึกษาทางด้าน

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

3.44 .92 ปาน

กลาง 

3.73 1.03 มาก 3.67 .59 มาก 5 มากที่สุด 

3.5 สร้างเครือข่ายเพื่อ

เสริมสรา้งความเข้มแข็ง 

ความมั่นคงยั่งยืนและ

พึ่งตนเองได้ 

3.28 .84 ปาน

กลาง 

3.93 .70 มาก 3.83 .62 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.51 .74 มาก 4.00 .65 มาก 3.87 .34 มาก 5.00 มาก

ที่สดุ 

4. ด้านการพัฒนาต่อ

ยอดทางปัญญา ฯ 

4.1 บูรณาการด้านท านุ

บ ารุง  ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมฯ 

 

 

3.48 

 

 

.77 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

4.07 

 

 

.73 

 

 

มาก 

 

 

3.50 

 

 

.51 

 

 

มาก 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง  107  (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบั

ติ 
X  

 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 4.2 ผสมผสานองค์ความรู้

ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ

อุตสาหกรรมในเชิงศิลปะ

และวัฒนธรรมบนฐานภูมิ

ปัญญาไทย ฯ 

3.56 .77 มาก 3.93 .70 มาก 3.78 .65 มาก 5 มากที่สุด 

              รวมเฉลี่ย 3.52 .71 มาก 4.00 .65 มาก 3.64 .48 มาก 5.00 มาก

ที่สดุ 

 

จากตาราง  107  พบว่าบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

ทุกด้าน 
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ตาราง 108 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการประเมินตนเอง 

                ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ           
 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

  1. พัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

 

 

3.64 

 

 

.95 

 

 

มาก 

 

 

3.93 

 

 

.88 

 

 

มาก 

 

 

4 

 

 

มาก 

  2. สร้างและพัฒนาวัฒนธรรม

องค์การที่ดี  

3.80 .76 มาก 4.00 .85 มาก 5 มากที่สุด 

  3. รวบรวมองค์ความรู้ จัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ  

3.60 .71 มาก 4.07 .59 มาก 5 มากที่สุด 

  4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การตัดสินใจและการบริการ

สารสนเทศทางการเกษตร ฯ  

3.24 1.05 ปาน

กลาง 

4.00 .85 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.57 .77 มาก 4.00 .74 มาก 4.75 มาก

ที่สดุ 
 

จากตาราง  108  พบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารด้านการพัฒนาระบบบริหารว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 109 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

                และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

  

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

   1.ด้านการบรหิารตาม

หลักธรรมภบิาล 

  1.1 บริหารงานมี

ประสิทธิภาพ  

3.52 .77 มาก 4.20 .68 มาก 3.78 .65 มาก 5 มากที่สุด 

  1.2 บริหารงานมี

ประสิทธิผล  

3.48 1.00 ปาน กลาง 4.27 .70 มาก 3.67 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  1.3 มกีารตอบสนอง  3.68 .85 มาก 4.07 .70 มาก 3.67 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  1.4 มภีาระรับผิดชอบ/

สามารถตรวจสอบได ้ 

3.77 .68 มาก 4.20 .68 มาก 3.67 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  3.72 .79 มาก 4.33 .72 มาก 3.61 .61 มาก 5 มากที่สุด 

  1.6 มหีลักนติธิรรม   3.84 .85 มาก 4.27 .80 มาก 3.61 .61 มาก 5 มากที่สุด 

  1.7 มคีวามเสมอภาค  3.60 .87 มาก 4.07 .96 มาก 3.67 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 บริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วม/พยายามแสวงหา

ฉันทามต ิ  

3.64 .81 มาก 4.00 .65 มาก 3.78 .73 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 มกีารกระจายอ านาจ  3.56 .87 มาก 4.13 .74 มาก 3.89 .58 มาก 5 มากที่สุด 

  1.10  มคีุณธรรม/

จรยิธรรม   

4.04 .73 มาก 4.13 .74 มาก 3.78 .65 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.68 .71 มาก 4.17 .65 มาก 3.73 .44 มาก 5.00 มาก

ที่สดุ 

 2. ด้านการมภีาวะผูน้ า 

  2.1 มคีวามฉลาดทาง

อารมณ ์

3.60 .76 มาก 4.07 .70 มาก 3.89 .68 มาก 4 มาก 

  2.2 มคีวามสามารถใน

การรับรู้ปัญหาและสรา้ง

สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  

3.76 .88 มาก 4.27 .46 มาก 3.94 .73 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง 109  (ต่อ) 

  

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  2.3 มคีวามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  และมองการณ์

ไกล 

3.68 .95 มาก 4.07 .80 มาก 4.00 .84 มาก 5 มากที่สุด 

  2.4 มคีวามเชื่อม่ันใน

ตนเอง กล้าคิด กล้า

ตัดสนิใจ 

4.00 .65 มาก 4.13 .83 มาก 4.06 .80 มาก 5 มากที่สุด 

  2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.68 1.03 มาก 4.20 .86 มาก 3.89 .83 มาก 5 มากที่สุด 

  2.6 มคีวามรอบรู้เกี่ยวกับ

งานในหน้าท่ี    

4.04 .95 มาก 4.47 .64 มาก 4.17 .71 มาก 5 มากที่สุด 

  2.7 มคีวามยดืหยุ่น รู้จัก

ปรับสิ่งต่างๆให้เหมาะสม

กับสถานการณ ์

3.60 1.00 มาก 4.27 .86 มาก 4.17 .79 มาก 5 มากที่สุด 

  2.8 มทัีกษะในการสื่อสาร

และมีความสามารถในการ

จูงใจ                                    

3.84 .80 มาก 4.33 .72 มาก 4.11 .58 มาก 5 มากที่สุด 

  2.9 สนับสนุน

ความก้าวหนา้ของบุคลากร 

3.92 .86 มาก 4.20 .77 มาก 4.00 .69 มาก 5 มากที่สุด 

  2.10 มคีวามเสียสละ 3.92 .91 มาก 4.20 .77 มาก 3.94 .64 มาก 5 มากที่สุด 

            รวมเฉลี่ย 3.80 .78 มาก 4.22 .68 มาก 4.02 .58 มาก 4.90 มากที่สุด 

 

จากตาราง 109  พบว่าบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

และด้านการมภีาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน  ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะ

ในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 
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 5.7.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากค าถามปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีความเป็นผู้น า เข้าถึงง่าย ให้

ค าแนะน า ถ่ายทอด สอนงาน และช่วยแก้ไขปัญหา บริหารงานแบบมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับ

บุคลากรในคณะ มีการรายงานผลการประชุมของกรรมการบริหารให้บุคลากรในคณะรับทราบ “การ

ท างานอยู่บนพืน้ฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ”  “ช่วยกันคิด  ช่วยกันท า”  วัฒนธรรมองค์กรเป็น  “แบบ

พี่น้องโต้เถียงกันได้  แต่เมื่อเลิกประชุมก็จบ ” ยึดผลงานและเปูาหมายของคณะเป็นที่ตั้งการประเมิน

พิจารณาผลงานอาจารย์เปิดเผยโดยวางแฟูมการประเมินผลของทุกคนให้ดูได้  มีการพูดคุย

หลักเกณฑ์และยอมรับเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์ 

คณบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 5.7.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสรุปได้ดังนี้ 

              1.  ผลงานที่คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ เห็นว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่ 

การบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ในคณะ ตลอดจนโครงการพระราชด าริ  เช่น  เกษตรทฤษฎีใหม่  โดย

การอนุรักษ์พันธ์พืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพ.สธ.)ในการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนาง

เจ้า สริิกิตต ์ โครงการไบโอดีเซล  เข้ากับโตรงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร  ภายใต้ชื่อโตรงการ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม  ซึ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก ได้แก่  ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ในการให้บริการแก่เกษตรกรและนักเรียน  โดยให้

นักศึกษาทุกศาสตรใ์นคณะมีสว่นร่วมในการใชท้ักษะที่เรยีนมา  มาใช้ในการอธิบายใหแ้ก่ผู้เข้าเยี่ยมชม 

         2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการกระจายอ านาจลงสู่

หน่วยงานมากขึ้น  แต่ขาดการกระจายบุคลากรสายสนับสนุน ให้ลงสู่หน่วยงานและมีการจัดสรรคงบ

ประมาณลงสู่หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรมการรักษาบุคลากร (Retain )ที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว เมื่อไม่มีการ

บรรจุถาวรเป็นเหตุให้ลูกจ้างช่ัวคราวที่มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น 
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 5.8 ผลการประเมินการบรหิารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  5.8.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา และการ

ประเมินตนเองของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง  110 – 112 
 

ตาราง  110  ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ                  

นโยบาย ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประเมินตนเอง               

ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการพัฒนาการวิจัย และด้านการพัฒนาสู่การเป็น

ศูนย์กลางวชิาการเครื่องปั้นดินเผาและส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
 

S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 1. ด้านการผลิตบัณฑิตให้

มีคุณธรรม คุณภาพ  

1.1 พัฒนาหลักสูตรและการ

สอน ส่ ง เสริมการพัฒนา

นักศึกษา    

3.53 1.19 มาก 3.67 1.15 มาก - - 

 

- 5 มากที่สุด 

 1.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการให้

ได้มาตรฐาน  

3.09 1.22 ปานกลาง 3.67 .89 มาก 3.92 .64 มาก 5 มากที่สุด 

 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มี

ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร 

วิชาชีพ และทักษะการใช้

ภาษา  

3.35 1.07 ปานกลาง 3.67 1.07 มาก 3.92 .76 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.32 1.11 ปานกลาง 3.67 1.01 มาก 3.92 .57 มาก 4.67 มาก

ที่สดุ 
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 2.ด้านการพัฒนาการวิจัยและ

สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 2.1 พัฒนาการผลิตงานวิจัย  

และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3.35 1.10 ปานกลาง 4.08 .79 มาก 3.92 .76 มาก 5 มากที่สุด 

 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

ทักษะในการท าวิจัยและผลิตผล

งานทางวิชาการ  

3.53 1.21 มาก 4.08 1.00 มาก 4.31 .75 มาก 5 มากที่สุด 

 2.3 เพิ่มทักษะบุคลากรด้าน

ระบบการจัดการความรู้จาก

งานวจิัย   

3.38 1.28 ปานกลาง 4.00 .95 มาก - - - 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.42 1.13 ปานกลาง 4.06 .90 มาก 4.12 .62 มาก 4.67 มาก

ที่สดุ 

3. ดา้นการพัฒนาสู่การเป็น

ศูนย์กลางวิชาการ

เครื่องปั้นดินเผาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 3.1 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชา

เซรามิกสใ์ห้มีความพร้อมสูก่าร

เป็นศูนย์กลางวชิาการดา้น

เครื่องป้ันดนิเผา 

4.03 .97 มาก 4.17 

 

 

 

.72 

 

 

 

มาก 3.77 .93 มาก 5 มากที่สุด 

 3.2 สร้างเครอืขา่ยการเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมเครื่องป้ันดนิเผา

วัดตาปะขาวหาย 

4.09 .93 มาก 4.33 .78 มาก 3.46 .78 มาก 5 มากที่สุด 

 3.3 อนุรักษ์ ศาสนา ศลิปะ  

วัฒนธรรม 

3.91 .93 มาก 4.08 .79 มาก 4.07 .64 มาก 4 มาก 

                  รวม 4.01 .89 มาก 4.19 .69 มาก 3.77 .69 มาก 4.67 มากที่สุด 
 

จากตาราง 110 พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการมีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน  

ยกเว้นด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการเครื่องปั้นดินเผาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เห็น

ว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก

ทุกด้าน  ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน   
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ตาราง  111  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย                 

ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประเมินตนเองด้านการพัฒนา

คณะให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้

มาตรฐาน          

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

1.ด้านการพัฒนาคณะให้เปน็

องค์การแห่งการเรียนรู ้

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ประกอบการตัดสนิใจ 

3.06 1.20 ปานกลาง 3.75 .87 มาก 4 มาก 

2.ด้านการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้ได้มาตรฐาน 

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรการพัฒนาการ

ท างานเป็นทีม 

3.35 1.28 ปานกลาง 3.83 .83 มาก 5 มากที่สุด 

2.2 สร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏบัิตงิาน 

3.26 1.21 ปานกลาง 3.82 1.08 มาก 4 มาก 

2.3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้าน ตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

3.28 1.40 ปานกลาง 3.92 1.00 มาก 5 มากที่สุด 

2.4 พัฒนาทักษะการใชภ้าษาองักฤษ 

โดยสนับสนุนการศึกษาดูงานทาง

เทคโนโลยี 

2.85 1.23 ปานกลาง 3.67 1.07 มาก 4 มาก 

2.5 เร่งจัดหางบประมาณ ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน ฯ 

3.06 1.32 ปานกลาง 3.67 1.07 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.16 1.21 ปานกลาง 3.73 .95 มาก 4.40 มาก 
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จากตาราง 111   พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการมีต่อการบริหารงานตาม

วิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาคณะให้เป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู ้และดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน ว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้งสองด้าน  ในท านองเดียวกันการประเมิน

ตนเองของคณบดี ฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้งสองด้าน 

 

ตาราง  112  ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มีต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                  และการประเมินตนเอง  ด้านคุณลักษณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ
X  S.D. 

ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 1. ด้านการบรหิารตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1.1บริหารงานมปีระสิทธิภาพ  

3.35 1.35 ปานกลาง 3.83 .83 มาก 3.85 .69 มาก 5 มากที่สุด 

1.2 บริหารงานมปีระสิทธิผล  3.35 1.35 ปานกลาง 3.92 .90 มาก 4.15 .69 มาก 4 มาก 

1.3 มกีารตอบสนอง คือ  3.29 1.24 ปานกลาง 3.58 1.00 มาก 4.08 .76 มาก 4 มาก 

1.4 มภีาระรับผิดชอบ/

สามารถตรวจสอบได ้ 

3.41 1.42 ปานกลาง 3.83 1.11 มาก 4.15 .90 มาก 5 มากที่สุด 

1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  3.47 1.44 ปานกลาง 3.83 1.27 มาก 4.15 .69 มาก 5 มากที่สุด 

1.6 มหีลักนติธิรรม  3.47 1.42 ปานกลาง 3.92 1.24 มาก 4.23 .60 มาก 5 มากที่สุด 

1.7 มคีวามเสมอภาค  3.44 1.40 ปานกลาง 3.67 1.30 มาก 4.08 .90 มาก 5 มากที่สุด 

1.8 บริหารงานอย่างม ี

ส่วนร่วม /พยายามแสวงหา

ฉันทามต ิ  

3.53 1.48 มาก 3.58 1.08 มาก 3.85 .90 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 มกีารกระจายอ านาจ  3.50 1.38 มาก 3.58 1.16 มาก 4.00 .82 มาก 5 มากที่สุด 

  1.10 มคีุณธรรม/จรยิธรรม   3.68 1.43 มาก 3.83 1.19 มาก 4.08 .76 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.45 1.35 ปานกลาง 3.76 1.05 มาก 4.02 .52 มาก 4.80 มาก

ที่สดุ 

2. ดา้นการมภีาวะผู้น า 

2.1 มคีวามฉลาดทางอารมณ ์

 

3.85 

 

1.18 

 

มาก 

 

3.75 

 

.97 

 

มาก 

 

4.00 

 

.71 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 
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2.2 มคีวามสามารถในการ

รับรู้ปัญหาและสรา้ง

สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 

3.88 1.17 มาก 3.83 1.34 มาก 4.00 .71 มาก 5 มากที่สุด 

2.3 มคีวามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  มองการณไ์กล 

3.41 1.33 ปานกลาง 3.67 1.30 มาก 4.23 .93 มาก 4 มาก 

2.4 มคีวามเชื่อม่ันในตนเอง 

กล้าคิด กล้าตัดสนิใจ 

3.41 1.28 ปานกลาง 3.58 1.24 มาก 4.15 .80 มาก 5 มากที่สุด 

2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน 3.71 1.31 มาก 3.75 1.14 มาก 4.31 .85 มาก 5 มากที่สุด 

2.6 มคีวามรอบรู้เกี่ยวกับงาน

ในหน้าท่ี 

3.71 1.24 มาก 4.00 .85 มาก 4.08 .76 มาก 5 มากที่สุด 

2.7 มคีวามยดืหยุ่น รู้จักปรับ

สิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับ

สถานการณ ์

3.65 1.25 มาก 3.83 .94 มาก 4.15 .80 มาก 5 มากที่สุด 

2.8 มทัีกษะในการสื่อสาร 

มคีวามสามารถในการจูงใจ 

3.47 1.24 ปาน

กลาง 

4.00 1.09 มาก 4.08 .95 มาก 4 มาก 

 2.9 สนับสนุนความก้าวหนา้

ของบุคลากร 

3.65 1.41 มาก 4.00 1.21 มาก 4.31 .85 มาก 5 มากที่สุด 

  2.10 มคีวามเสียสละ 3.79 1.30 มาก 4.06 .96 มาก 4.23 .73. มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.65 1.19 มาก 3.85 1.04 มาก 4.15 .69 มาก 4.80 มาก

ที่สดุ 

 

จากตาราง  112  พบว่าบุคลากรสายวิชาการ  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลว่าอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ด้านการมี

ภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะด้านการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าของคณบดีอยู่ ในระดับมากทั้งสองด้าน           

ในขณะที่คณบดีประเมนิตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 

 

 5.8.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้การสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถาม

ปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์  มีความริเริ่ม

สร้างสรรค์ ขยันและซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถ

เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา  สนับสนุนการท างานและการท าผลงานทางวิชาการของ
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อาจารย์ พยายามผลักดันพัฒนาบุคลาการอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาความรู้และความ

เช่ียวชาญให้กับตนเอง  เช่น  เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก จัดอบรมการท าผลงานทาง

วิชาการและการท าวิจัยให้แก่อาจารย์ รวมทั้งผลักดันให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พยายาม

อบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี  ขยันซื่อสัตย์ อดทน  และพยายามหาเครือข่ายแหล่งงานให้กับ

นักศึกษา 

 คณบดีควรปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ี 

 ควรมีความเข้มแข็งผลักดันเพื่อประโยชน์ของคณะให้มากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณและด้าน

ครุภัณฑ์เพราะครุภัณฑ์ที่หลักสูตรสาขาวิชาใช้สอนนักศึกษาหลายรายการยังไม่เหมาะสม  เช่น 

ปัจจุบันมีโรงฝึกงานการออกแบบแต่ใช้ไม่ได้  เนื่องจากขาดครุภัณฑ์เครื่องมือจ าเป็น ต้องอาศัยขอใช้

เครื่องมือของเอกชน  การเปิดหลักสูตรออกแบบ เดิมใช้ศักยภาพของสาขาเซรามิค และคอมพิวเตอร์  

อาจารย์ในสาขาวิชาพยายามหาเวทีส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน เช่น การออกแบบโลโก้เพื่อให้

นักศึกษามีความสามารถออกแบบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้ ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล  ควรพัฒนาภาวะผู้น าและความสามารถในการตัดสินใจและ

บริหารงานโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

 5.8.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

 1.  ผลงานที่คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่ 

  1.1  สามารถด าเนินตามยุทธศาสตร์ของคณะ จนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในหลาย

ด้าน เช่น  การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  เช่นสาขา 

เซรามิกส์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาออกแบบ  เป็นต้น 

  1.2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหาย ในการให้บริการ

วิชาการของสาขาเซรามิกส์ รวมกับ 3 สาขาโดยเน้นการบูรณาการภารกิจด้านการเรียนการสอนและ

การวิจัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

  1.3  การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความเช่ียวชาญ

ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

  1.4  การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคณะ  เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  ศิษย์เก่า  ผู้ประกอบการ  

และหนว่ยงานภายนอกในการพัฒนาคณะได้เป็นอย่างดยีิ่ง 

 2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน  ได้แก่  ขาดความเข้าใจในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาคณะของผูบ้ริหารระดับสูง เช่น  การจัดสรรงบประมาณ  ทรัพยากร   การบริหาร

จัดการบุคล และการกระจายอ านาจ เป็นต้น 



246 
 

 5.9 ผลการประเมินการบรหิารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  5.9.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผล

การประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา และการ

ประเมินตนเองของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ที่มีตอ่การบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้แถลงไว้

ตอ่สภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง  113 - 114 
 

ตาราง  113  ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ                   

นโยบาย ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและการประเมินตนเอง  ด้านการยกระดับ                   

มาตรฐานการผลิตบัณฑิต ด้านการสร้างผลงานวิจัย และด้านการสร้างมาตรฐาน

ทางวชิาการและบรกิารสังคม 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

 1.ด้านการสง่เสริมและ

สนับสนุนคณะยกระดับ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

  1.1ประสานงานการบริหาร

จัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศกึษา ให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

3.24 .91 ปาน

กลาง 

4.00 63 มาก - - - 5 

 

 

มากที่สุด 

 1.2 ประสานงานการบริหาร

จัดการทรัพยากรและบุคลากร

ประจ าหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ 

3.00 1.05 ปาน

กลาง 

3.83 .75 มาก 3.67 .79 มาก 5 มากที่สุด 

 1.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของนักศกึษา 

3.03 1.03 ปาน

กลาง 

3.50 .55 มาก 3.55 .82 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง 113 (ต่อ) 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.4 พัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษา ให้มีความสามารถใน

การท าวิจัยและสรา้งองค์ความรู้

ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่น 

2.95 .93 ปาน

กลาง 

3.50 .84 มาก 3.77 .84 มาก 5 มากที่สุด 

  1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ

ด าเนนิการจัดการเรียนการสอน

โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.03 .82 ปาน

กลาง 

3.67 .52 มาก - - - 5 มากที่สุด 

  1.6 ก ากับดูแลคณุสมบัตขิอง

อาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ฯ 

3.39 1.03 ปาน

กลาง 

3.83 .41 มาก - - - 5 มากที่สุด 

1.7 ก ากับดูแลการแต่งตั้ง

ประธาน กรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานฯ 

3.58 .75 มาก 3.67 .51 มาก 3.86 .89 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 จัดให้มีกระบวนการสอบ

วิ ทย านิ พ น ธ์ และก า รศึ กษ า

ค้นควา้อิสระที่ได้มาตรฐาน 

3.53 .86 มาก 3.50 .55 มาก 3.97 .85 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนและระบบการ

เรียนรู้แบบอเิล็กทรอนิกส ์

2.76 .91 ปาน

กลาง 

3.67 .82 มาก 3.59 .71 มาก 4 มาก 

  1.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

นักศึกษา หลักสูตรและแผนการ

เรียน ตารางเรียน ตารางสอน 

และตารางสอบ 

3.03 .94 ปาน

กลาง 

4.17 .75 มาก 3.53 .80 มาก 5 มากที่สุด 

  1.11สนั บสนุ นกิ จ ก ร รมขอ ง

นักศึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อ

ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น 

3.24 .97 ปาน

กลาง 

3.67 1.03 มาก 3.49 .94 ปาน

กลาง 

5 มากที่สุด 
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ตาราง 113 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  1.12 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง

ภาวะผู้น าแก่นักศกึษา 
2.84 .89 ปานกลาง 2.83 .98 

ปาน

กลาง 
3.50 .82 มาก 4 มาก 

  1.13 ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา

เห็นความส าคัญของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมปัิญญาไทย 

2.74 .92 ปานกลาง 2.83 .98 
ปาน

กลาง 
3.55 .83 มาก 4 มาก 

  1.14 สนับสนุนการจัดกิจกรรม

ในระดับบัณฑิตเพื่อรองรับการ

เป็นประชาคมอาเซียน 

2.76 .91 ปานกลาง 3.17 .75 
ปาน

กลาง 
3.26 .88 

ปาน

กลาง 
5 มากที่สุด 

             รวมเฉลี่ย 
3.08 .77 ปานกลาง 3.56 .41 มาก 3.61 .62 มาก 4.79 

มาก

ที่สดุ 

2.ด้านการสร้างผลงานวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 2.1 สนับสนุนให้มีการท าวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมในลักษณะ

สหวทิยาการ 

 

 

2.84 

 

 

.93 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.17 

 

 

.75 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

 2.2 สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

และการวจิัยกับหนว่ยงาน 

3.05 .96 ปาน

กลาง 

3.67 1.03 มาก - - - 5 มากที่สุด 

 2.3 ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้เข้มแข็ง  

2.73 .90 ปาน

กลาง 

3.17 .98 ปาน

กลาง 

- - - 5 มากที่สุด 

2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ส าหรับการบริหาร และเผยแพร่

ผลงานวจิัย  

2.89 1.02 ปาน

กลาง 

3.33 .82 ปาน

กลาง 

3.54 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการตพีิมพ์

ผลงานวิจัยของนักศึกษา และ

อาจารย์ ฯ 

3.03 1.10 ปาน

กลาง 

3.33 .82 ปาน

กลาง 

3.73 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 2.6 พัฒนาวารสารทางวิชาการ

ท่ีได้มาตรฐาน  

3.13 1.02 ปาน

กลาง 

3.83 .41 มาก 3.59 .80 มาก 5 มากที่สุด 

 2.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ

ศษิยเ์ก่า  

2.65 1.06 ปาน

กลาง 

3.33 1.03 ปาน

กลาง 

- - - 5 มากที่สุด 
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ตาราง 113 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

2.8 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนาธรรม ประเพณีไทย 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.68 .99 ปาน

กลาง 

3.50 .84 มาก 3.56 .83 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.01 1.08 ปาน

กลาง 

3.42 .58 ปาน

กลาง 

3.61 .67 มาก 5.00 มาก

ที่สดุ 

 3.ด้านการสร้างมาตรฐานทาง

วิชาการและบริการสังคม 

  3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านวิชาการ 

 

 

2.89 

 

 

.81 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

3.83 

 

 

.98 

 

 

มาก 

 

 

3.42 

 

 

.73 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

 3.2 พัฒนาระบบเครือข่ายการ

เรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยี

สา รสน เทศเข้ ามา ใ ช้ ในการ

ปฏบัิตงิานและการบริการ 

2.92 .89 ปาน

กลาง 

3.67 .82 มาก 3.37 .84 ปาน

กลาง 

5 มากที่สุด 

 3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่

บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น 

2.65 .89 ปาน

กลาง 

2.83 .75 ปาน

กลาง 

3.55 .88 มาก 5 มากที่สุด 

            รวมเฉลี่ย 2.82 .80 ปาน

กลาง 

3.44 .72 ปาน

กลาง 

3.45 .74 ปาน

กลาง 

5.00 มากที่สุด 

 

จากตาราง  113  พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการที่มีต่อการบริหารงานตาม

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน 

บุคลากรสายสนับสนุน  เห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคณะ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในระดับมาก  แต่ด้านการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

และด้านการสรา้งมาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

 ส่วนนักศึกษาเห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคณะยกระดับ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิต  และด้านการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับมาก  แต่

ด้านการสรา้งมาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

ในขณะทีก่ารประเมนิตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
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ตาราง 114 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศกึษาที่มีต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

                และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ 
 

สายสนับสนนุ 

 

นักศกึษา 

การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

1.ด้านการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 1.1 บริหารงานมี

ประสิทธิภาพ  

3.16 .95 ปานกลาง 3.33 .52 ปานกลาง 3.55 .80 มาก 5 มากที่สุด 

  1.2 บริหารงานมี

ประสิทธิผล  

3.13 .96 ปานกลาง 3.00 .89 ปานกลาง 3.54 .75 มาก 5 มากที่สุด 

 1.3 มกีารตอบสนอง  3.18 .90 ปานกลาง 3.17 .98 ปานกลาง 3.51 .79 มาก 5 มากที่สุด 

 1.4 มีภาระรับผิดชอบ/

สามารถตรวจสอบได้  

3.21 1.02 ปานกลาง 3.50 .55 มาก 3.40 .78 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  3.36 .97 ปานกลาง 3.50 .84 มาก 3.55 .86 มาก 5 มากที่สุด 

 1.6 มหีลักนติธิรรม  3.26 .95 ปานกลาง 3.50 .84 มาก 3.71 .76 มาก 5 มากที่สุด 

  1.7 มคีวามเสมอภาค  3.18 1.01 ปานกลาง 3.00 .89 ปานกลาง 3.78 .85 มาก 5 มากที่สุด 

  1.8 บริหารงานอย่างมี

ส่ ว น ร่ ว ม /พ ย า ย า ม 

แสวงหาฉันทามต ิ  

3.05 1.09 ปานกลาง 2.83 .93 ปานกลาง 3.59 .80 มาก 5 มากที่สุด 

  1.9 มีการกระจาย

อ านาจ  

3.05 .96 ปานกลาง 3.67 .82 มาก 3.53 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 1.10 มีคุณธรรม /

จรยิธรรม   

3.37 .94 ปานกลาง 3.17 .75 ปานกลาง 3.73 .77 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.26 .89 ปานกลาง 3.27 .64 ปานกลาง 3.59 .62 มาก 5 มาก

ที่สดุ 

2.ด้านการมภีาวะผู้น า 

2.1 มีความฉลาดทาง

อารมณ ์

3.57 .87 มาก 3.33 .52 ปานกลาง 3.49 .73 ปานกลาง 5 มากที่สุด 
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ตาราง 114 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

  2.2 มีความสามารถ

ในการรับรู้ปัญหาและ

สร้างสัมพันธภาพกับ

ผู้อ่ืน 

3.30 1.02 ปานกลาง 3.17 .76 ปานกลาง 3.58 .81 มาก 5 มากที่สุด 

  2.3 มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ และมอง

การณ์ไกล 

3.19 .91 ปานกลาง 3.17 .75 ปานกลาง 3.62 .86 มาก 4 มาก 

  2.4 มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง กล้าคิด กล้า

ตัดสนิใจ 

3.57 .99 มาก 4.00 1.10 มาก 3.70 .81 มาก 5 มากที่สุด 

  2.5 มีความจริงใจต่อ

ผู้อ่ืน 

3.41 1.04 ปานกลาง 3.17 .75 ปานกลาง 3.68 .88 มาก 5 มากที่สุด 

  2.6 มีความรอบรู้

เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 

3.43 1.01 ปานกลาง 3.50 1.05 มาก 3.72 .75 มาก 5 มากที่สุด 

  2.7 มีความยืดหยุ่น 

รู้ จั กป รับสิ่ งต่ า งๆ ให้

เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณ์ 

3.32 1.03 ปานกลาง 3.50 1.05 มาก 3.51 .81 มาก 5 มากที่สุด 

  2.8 มีทักษะในการ

สื่อสาร มีความสามารถ

ในการจูงใจ 

3.32 1.00 ปานกลาง 3.17 1.17 ปานกลาง 3.64 .82 มาก 5 มากที่สุด 

  2.9 สนับสนุน

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง

บุคลากร 

3.32 1.11 ปานกลาง 3.50 .84 มาก 3.64 .84 มาก 5 มากที่สุด 

  2.10 มคีวามเสียสละ 3.38 1.06 ปานกลาง 3.00 .84 ปานกลาง 3.53 .91 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.38 .93 ปานกลาง 3.35 .66 ปานกลาง 3.61 .67 มาก 4.90 มาก

ที่สดุ 
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จากตาราง 114   พบว่าบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ใน

ระดับปานกลางทั้งสองด้าน  ส่วนนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

และด้านการมีภาวะผู้น าของคณบดีอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน  ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามี

คุณลักษณะในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 
  

 5.9.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย โดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิด สรุปได้

ดังน้ี 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เปิดโอกาสให้เพื่อน

ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  และบริหารงานด้วยความเสมอภาค เป็นระบบ  ยึดระเบียบ

กฎเกณฑ์  มีแผนการท างานที่ชัดเจน  โปร่งใส  มีการท างานในรูปคณะกรรมการ 

 คณบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการในการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีประธานหลักสูตร

หรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  และควรมีการกระจายอ านาจให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเข้า

มามีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ 

 2. การจัดการศึกษา “ไม่ควรท างานด้วยเอกสารมากเกินไป”  ควรให้มีการประสาน

ประโยชน์และยดืหยุ่นในการให้บริการเอื้อต่ออาจารย์และนักศึกษา  โดยยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็น

ส าคัญ  ควรค านึงด้วยว่าบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ได้ด้วยเงินของนักศึกษา และให้บริการแบบ  One  Stop  

Service  คือ เบ็ดเสร็จแบบขั้นตอนเดียว  เพื่อไม่ให้นักศึกษาหรืออาจารย์ต้องเสียเวลาในการมาติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยหลายครั้ง การให้บริการ ควรเอื้อเฟื้อนักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การบริการห้องสอน

ควรใช้เกิน 16.30 น.ได้บ้าง  ควรมบีริการด้าน อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งน้ าดื่มให้แก่อาจารย์และนักศึกษา  

 3. การก าหนดระเบียบต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัยควรชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความ

สับสน เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ  และการออกระเบียบใหม่  ควรใช้กับนักศึกษารุ่นใหม่  ไม่ควร

น ามาใช้ปฏิบัติกับนักศึกษารุ่นเก่า 

 4. ควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ถูกต้องทั้งรายละเอียด

และความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

 5. ควรเพิ่มจ านวนบทความในวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 5.8.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลงานที่คดิว่าประสบความส าเร็จ   ได้แก่ 

  (1) ปรับปรุง  แก้ไข  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยระดับ

บัณฑติศกึษา        

  (2) จัดท าฐานข้อมูลนักศกึษา และ  อาจารย์ระดับบัณฑติศกึษา 

  (3) ขออนุมัตมิหาวิทยาลัยย้ายที่ตัง้บัณฑิตวทิยาลัยไปทะเลแก้ว 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน  ได้แก่ 

  (1) หลักสูตรของคณะตา่งๆ ลดน้อยลงเนื่องจากการปิดหลักสูตร 

  (2) นักศึกษาน้อยลงเนื่องจากหลักสูตรถูกปิด 

  (3) งบประมาณมีจ ากัดเนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยลง  และต้องใช้

งบประมาณในการบริหารจัดการเรยีนการสอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

 

5.10 ผลการประเมินการบรหิารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 5.10.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา  และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

 จากการศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และการประเมิน

ตนเองของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้

แถลงไว้ตอ่สภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง  115 -116 
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ตาราง 115  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ                

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและการประเมินตนเองด้านการพัฒนาการ

วิจัยให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตาม

แนวพระราชด ารเิพื่อพัฒนาท้องถิ่น และด้านการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

1. ด้านการพัฒนาการวิจัยให้ได้คุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

3.28 .85 ปานกลาง 4.00 .55 มาก 5 มากที่สุด 

 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัย

รุ่นใหม่ 

3.50 .88 มาก 4.07 .47 มาก 5 มากที่สุด 

  1.3 เร่งรัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้

ประโยชน ์

3.33 .76 ปานกลาง 3.86 .66 มาก 5 มากที่สุด 

 1.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.46 .87 ปานกลาง 4.21 .58 มาก 5 มากที่สุด 

                     รวมเฉลี่ย 3.38 .78 ปานกลาง 4.04 .48 มาก 5 มากทีสุ่ด 

 2.ด้านถ่ายทอดความรู้และสืบสานงาน

ตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1บริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

3.38 .90 ปานกลาง 3.93 .62 มาก 5 มากที่สุด 

 2.2 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย สืบสานงาน

โครงการตามแนวพระราชด ารฯิ 

3.45 .93 ปานกลาง 3.86 .53 มาก 4 มาก 

                    รวม 3.41 .87 ปานกลาง 3.89 .53 มาก 4.50 มากทีสุ่ด 

 3. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคก์ารท่ีดเีพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

  3.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี

การจัดการ     

3.28 .91 ปานกลาง 3.50 .76 มาก 4 มาก 

  3.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.16 .86 ปานกลาง 3.57 .76 มาก 4 มาก 
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                     รวม 3.21 .78 ปานกลาง 3.54 .75 มาก 4.00 มาก 

จากตาราง  115   พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาการวิจัยให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้าน

ถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่ามีการปฏิบัติ

ในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการเห็นว่ามีการปฏิบัติด้านการ

พัฒนาการวิจัยใหไ้ด้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และด้านถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่ดี

เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ เห็นวา่มีการปฏิบัติในระดับมาก 

 

ตาราง  116  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและ 

                  การประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

1.ด้านการบรหิารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

  1.1 บริหารงานมปีระสิทธิภาพ  

3.08 .76 ปานกลาง 3.79 .70 มาก 4 มาก 

 1.2 บริหารงานมปีระสิทธิผล  3.13 .88 ปานกลาง 3.79 .58 มาก 4 มาก 

 1.3 มกีารตอบสนอง  3.08 .83 ปานกลาง 3.71 .73 มาก 4 มาก 

 1.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได้  

2.98 .97 ปานกลาง 3.71 .91 มาก 4 มาก 

 1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  2.95 1.04 ปานกลาง 3.21 .70 ปานกลาง 4 มาก 

 1.6 มหีลักนติธิรรม  3.20 .94 ปานกลาง 3.36 .63 ปานกลาง 4 มาก 

 1.7 มคีวามเสมอภาค  3.25 .95 ปานกลาง 3.43 .51 ปานกลาง 4 มาก 

 1.8 บริหารงานอย่างม ี

ส่วนร่วม/พยายามแสวงหาฉันทา

มต ิ  

3.13 .91 ปานกลาง 3.29 .91 ปานกลาง 4 มาก 

 1.9 มกีารกระจายอ านาจ  3.08 1.00 ปานกลาง 3.43 .76 ปานกลาง 4 มาก 

 1.10 มคีุณธรรม/จรยิธรรม   3.25 .95 ปานกลาง 3.43 .65 ปานกลาง 4 มาก 

          รวมเฉลี่ย 3.11 .84 ปานกลาง 3.51 .56 มาก 4.00 มาก 
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ตาราง  116   (ต่อ) 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ 

ปฏิบัต ิ

2. ด้านการมภีาวะผู้น า 

   2.1มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

3.62 .78 มาก 3.38 .87 ปานกลาง 4 มาก 

  2.2 มีความสามารถในการรับรู้

ปัญหาและสร้างสัมพันธภาพกับ

ผู้อ่ืน 

3.53 .78 มาก 3.79 .70 มาก 4 มาก 

  2.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

มองการณไ์กล 

3.18 .81 ปานกลาง 4.14 .53 มาก 4 มาก 

 2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้า

คิด กล้าตัดสนิใจ 

3.58 .84 มาก 4.50 .52 มากที่สุด 4 มาก 

 2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.40 .84 ปานกลาง 3.54 .66 มาก 4 มาก 

 2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานใน

หนา้ที ่

3.50 .85 มาก 4.64 .50 มากที่สุด 4 มาก 

  2.7 มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับสิ่ง

ตา่งๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.48 .90 ปานกลาง 4.14 .77 มาก 4 มาก 

 2.8 มีทักษะในการสื่อสารมี

ความสามารถในการจูงใจ 

3.35 .98 ปานกลาง 3.86 1.03 มาก 4 มาก 

 2.9 สนับสนุนความก้าวหน้าของ

บุคลากร 

3.38 .84 ปานกลาง 3.43 .76 ปานกลาง 4 มาก 

 2.10มคีวามเสียสละ 3.40 .96 ปานกลาง 3.50 .18 มาก 4 มาก 

          รวมเฉลี่ย 3.43 .77 ปานกลาง 3.90 .45 มาก 4.00 มาก 

         

จากตาราง 116   พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะชองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับ

ปานลางทั้งสองด้าน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ในขณะที่การ

ประเมินตนเองของผูอ้ านวยการฯเห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน 
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 5.10.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถาม

ปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  บริหารจัดการดี มี

ธรรมาภิบาล  รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  ไม่ยึดมั่นในตนเอง เป็นผู้น าที่เสียสละและมีอิสระ

ทางความคิด  มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  สามารถสร้างองค์ความรู้และมี

ความเช่ียวชาญด้านการพัฒนางานวิจัย 

 สถาบันวจิัยและพัฒนาควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆดังน้ี 

1. ทีมงานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมาจากศาสตร์ต่างๆ หลากหลาย

สาขา 

2. ควรจัดใหม้ีกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มีอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านวิจัยเป็น

พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการท าวิจัยมีฐานข้อมูลนักวิจัยและท าหน้าที่เติมข้อมูลของนักวิจัยให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

3. การประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัย ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วทั่วถึง 

เพื่อให้มเีวลาเพียงพอในเตรียมการขอทุน การจัดสรรทุนวิจัยมีเกณฑ์ในการพิจารณาชัดเจน และเป็นที่

ยอมรับได้ของอาจารย์ มีความโปร่งใส ยุติธรรม ในกรณีที่การขอทุนวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาควรแจ้ง

ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลและค าชีแ้จงให้อาจารย์ทราบ  เพื่อจะได้ปรับปรุงได้ถูกต้อง 

4. การพิจารณาเสนอชื่ อนักวิ จัยดี เด่ น   สถาบันวิ จั ยควรด า เนินการตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหา คัดเลือกโดยไม่ต้องให้นักวิจัยเสนอขอด้วยตนเอง  และควร

พิจารณาจากการได้รับการอา้งองิของนักวิจัยด้วย 

5. ควรอ านวยความสะดวกให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าไปติดต่อขอข้อมูลด้วยความเต็มใจและ

มีจิตบริการเพื่อความสบายใจของผู้ขอรับบริการ  

6. ควรสร้างการจัดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 

 5.11 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ            

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.11.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้อ านวยการส านัก              

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 
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  จากการศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษาและการ

ประเมินตนเองของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่

ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง 117 – 119 

ตาราง 117  ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

และการประเมินตนเองด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิต และด้านการ

บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1. ด้านการสรา้งแหล่ง

เรียนรู้เพื่อผลิตบณัฑิต 

 1.1 พัฒนาระบบจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกสาขาวชิา 

3.59 .88 มาก 3.52 1.23 มาก 3.74 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 1.2 พัฒนาระบบจัดซือ้

หนังสือออนไลน ์ 

3.44 .87 ปาน

กลาง 

3.52 1.36 มาก 3.67 .86 มาก 5 มากที่สุด 

 1.3 จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

3.51 .94 มาก 3.60 1.29 มาก 3.67 .82 มาก 5 มากที่สุด 

1.4 สร้างความเข้มแข็งของ

ทรัพยากรสารสนเทศใน

สาขาวิชา 

3.46 .90 ปาน

กลาง 

 

3.52 1.19 มาก 3.75 .79 มาก 5 มากที่สุด 

 1.5 จัดการทรัพยากร

สารสนเทศให้เข้าถึงได้สะดวก 

รวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล 

3.65 .85 มาก 3.64 1.25 มาก 3.76 .84 มาก 5 มากที่สุด 

 1.6 เพิ่มและพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ดว้ยตนเอง สร้าง

บรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การ

เรียนรู้ 

3.70 .87 มาก 3.52 1.29 มาก 3.75 .81 มาก 5 มากที่สุด 
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 1.7 พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศในรูปแบบ

อเิล็กทรอนิกส์  และรูปแบบ

ฉบับเต็ม(Full text) 

3.50 .95 มาก 3.64 1.19 มาก 3.72 .83 มาก 5 มากที่สุด 

 1.8 การพัฒนาระบบการ

เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

3.63 .89 มาก 3.64 1.15 มาก 3.75 .82 มาก 5 มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1.9 ส่งเสริมการอา่น และ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

3.48 .68 ปาน

กลาง 

3.68 1.22 มาก 3.73 .83 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลีย่ 3.56 .79 มาก 3.59 1.18 มาก 3.73 .64 มาก 5 มาก

ที่สดุ 

 2. ด้านการบรกิาร

สารสนเทศเพื่อการวิจัย 

  2.1 บริการสารสนเทศท่ี

ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ 

3.65 .88 มาก 3.48 1.29 ปาน

กลาง 

3.77 .80 มาก 5 มากที่สุด 

 2.2 บริการสารสนเทศเพื่อ

การค้นคว้าและวจิัย 

3.57 .89 

 

มาก 3.64 1.15 มาก 3.78 .81 มาก 5 มากที่สุด 

 2.3 พัฒนาคุณภาพการ

บริการ 

3.68 .87 มาก 3.52 1.29 มาก 3.74 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 2.4 สร้างวัฒนธรรม และ

ค่านยิมท่ีให้ความส าคัญกับ

ผู้ใชบ้ริการ 

3.59 .92 มาก 3.44 1.26 ปาน

กลาง 

3.80 .81 มาก 5 มากที่สุด 

2.5 ให้ความส าคัญกับ

ผู้ใชบ้ริการและส่งเสริม

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

3.59 .92 มาก 3.52 1.29 มาก 3.77 .81 มาก 5 มากที่สุด 

  2.6 พัฒนาประสิทธิภาพ

การให้บริการแก่บุคลากร 

3.60 .92 มาก 3.36 1.41 ปาน

กลาง 

3.80 .82 มาก 5 มากที่สุด 

  2.7 พัฒนาระบบข้อมูล

บริการสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 

3.55 .90 มาก 3.44 1.33 ปาน

กลาง 

3.84 .81 มาก 5 มากที่สุด 
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  2.8 ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชทุ้ก

ระดับ 

3.59 .92 มาก 3.36 1.32 ปาน

กลาง 

3.82 .81 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลีย่ 3.60 .81 มาก 3.47 1.23 ปาน

กลาง 

3.80 .67 มาก 5 มาก

ที่สดุ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

3. ดา้นการพัฒนา

คลังข้อมูลท้องถิน่และ

จดหมายเหตุของ

มหาวทิยาลัย 

  3.1พัฒนาระบบการ

ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

ภาคเหนอืตอนล่าง 

3.38 .89 ปาน

กลาง 

3.44 1.16 ปาน

กลาง 

-  - 5 มากที่สุด 

  3.2 อนุรักษ ์สบืสาน พัฒนา 

และเผยแพร่เอกลักษณ์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาของภาคเหนอื

ตอนลา่ง 

3.37 .89 ปาน

กลาง 

3.36 1.29 ปาน

กลาง 

- - - 5 มากที่สุด 

 3.3 ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ 

และบุคลากรห้องสมุดเทิดทูน

สถาบันหลักของชาต ิ

3.50 .90 มาก 3.76 1.16 มาก - - - 5 มากที่สุด 

 3.4 จัดตั้งหอจดหมายเหตุ

ของมหาวิทยาลัย 

3.38 .96 ปาน

กลาง 

3.92 1.08 มาก - - - 5 มากที่สุด 

 3.5 สบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากโครงการ

พระราชด าร ิ

3.40 .92 ปาน

กลาง 

3.68 1.18 มาก - - - 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.41 .82 ปาน

กลาง 

3.63 1.08 มาก - - - 5 มาก

ที่สดุ 
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จากตาราง  117  พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มี

คุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิต   และด้านการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  

ส่วนด้านการพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าผู้อ านวยการฯมีการปฏิบัติในด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มี

คุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิต และด้านการพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย ใน

ระดับมาก  ส่วนด้านการบริการสารสนเทศเพื่อการวจิัยเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

 ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าผู้อ านวยการฯมีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  แต่การประเมิน

ตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

 

ตาราง 118  ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินตนเองที่มีต่อการ

บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและด้าน

การบรหิารจัดการ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายสนับสนนุ การประเมินตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1.ด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชพีแก่ชุมชน 

 1.1ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความ

ตอ้งการของชุมชนและสังคม 

3.44 1.33 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดและศูนย์

สารสนเทศต่าง ๆ  ในชุมชน และภูมภิาคอาเซียน 

3.40 1.32 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.3 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 31   

3.80 1.19 มาก 5 มากที่สุด 

                รวมเฉลี่ย 3.55 1.22 มาก 5 มากทีสุ่ด 

 2. ด้านการบริหารจัดการ 

   2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 

 

3.13 

 

1.48 

 

ปานกลาง 

 

5 

 

 

มากที่สุด 

  2.2 การพัฒนาห้องสมุดไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 3.36 1.44 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  2.3 การพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 3.16 1.46 ปานกลาง 5 มากที่สุด 
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  2.4 การสร้างภาพลักษณ์ และการพัฒนาส านักสู่

สากล 

3.32 1.46 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

                รวมเฉลี่ย 3.25 1.42 ปานกลาง 5 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง  118  พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารงานของ

ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน  

มีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารจัดการเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ส่วนการ

ประเมินตนเองของผูอ้ านวยการ ฯ เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 

 

ตาราง 119   ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี 

                  สารสนเทศและการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1. ด้านการบรหิารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

  1.1 บริหารงานมปีระสิทธิภาพ  

- - - 3.20 1.32 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.2 บริหารงานมปีระสิทธิผล  - - - 3.20 1.38 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  1.3 มกีารตอบสนอง  - - - 3.20 1.44 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.4 มภีาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได้  

- 

- 

-  3.12 1.36 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  - - - 3.00 1.53 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.6 มหีลักนติธิรรม  - - - 3.16 1.46 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  1.7 มคีวามเสมอภาค  - - - 2.92 1.44 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  1.8 บริหารงานอย่างมีส่วน

ร่วม/พยายามแสวงหาฉันทามติ   

- - - 3.08 1.63 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.9 มกีารกระจายอ านาจ  - - - 2.96 1.49 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 1.10 มคีุณธรรม/จรยิธรรม   - - - 3.12 1.56 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย - - - 3.10 1.39 ปานกลาง 5 มากทีสุ่ด 
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 2. ด้านการมภีาวะผู้น า 

  2.1 มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

3.72 .83 มาก 3.04 1.33 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  2.2 มีความสามารถในการ

รั บ รู้ ปั ญ ห า แ ล ะ ส ร้ า ง

สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 

3.70 .85 มาก 3.13 1.39 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 

ตาราง  119 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

2.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

และมองการณ์ไกล 

3.64 .89 มาก 3.17 1.37 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

กล้าคิด กล้าตัดสนิใจ 

3.73 .87 มาก 3.29 1.30 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.72 .88 มาก 3.00 1.47 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 2.6 มีความรอบรู้เกี่ยวกับงาน

ในหน้าท่ี 

3.80 .90 มาก 3.42 1.32 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 2.7 มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับ

สิ่ ง ต่ า ง ๆ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณ์ 

3.67 .90 มาก 3.04 1.49 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 2.8 มีทักษะในการสื่อสารและ

มคีวามสามารถในการจูงใจ 

3.61 .86 มาก 3.42 1.47 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

2.9 สนับสนุนความก้าวหน้า

ของบุคลากร 

3.64 .86 มาก 3.00 1.59 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

 2.10 มคีวามเสียสละ 3.70 .88 มาก 3.08 1.41 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 

 

3.69 .78 มาก 3.16 1.34 ปานกลาง 5 มากทีสุ่ด 

 

  จากตาราง   119  พบว่าบุคลากรสายวิชาการเห็นว่าผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมคีุณลักษณะด้านการมภีาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็น

ว่าผู้อ านวยการฯมีคุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปาน

กลางทั้งสองด้าน ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 
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  5.11.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการโดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถาม

ปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

มองการณ์ไกล และมีธรรมาภบิาล  เป็นผู้ได้รับการช่ืนชมในการบริหารงานหอสมุด E-Library  ทันสมัย  

ดีมากเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมหลายมากขึ้น นักศึกษานิยมเข้าใช้บริการเพิ่มขึน้   

        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น

ต่างๆ ดังน้ี 

1.ควรมีหนังสือที่ทันสมัย สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน มีจ านวนมากชุดเพียงพอกับ

ความตอ้งการของนักศึกษา หนังสือดไีม่ควรกลายเป็นหนังสืออา้งองิทั้งหมด  

2. ควรขยายเวลาการใหบ้ริการ  ถึง 21.00 น. เพื่อใช้ทรพัยากรใหคุ้้มค่า 

3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอา่นและการเข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น  เช่น เชิญนักเขียน

วัยใกล้เคียงกับนักศึกษามาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างแรงจูงให้นักศกึษาใช้ห้องสมุดมากขึ้น   

4. ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแนะน านักศึกษาให้มีวินัยและมีมารยาทในการใช้ห้องสมุด ไม่ส่ง

เสียงรบกวน 

5. การจัดกิจกรรม  Book  Fair  ควรเชิญชวนร้านหนังสือที่จ าหน่ายหนังสือด้านวิชาการ

สาขาต่างๆ มาร่วมออกร้านมากขึ้นมีการลดราคาให้ต่ ากว่าราคาปกติเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา

และอาจารย์ 

6. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ห้องสมุด และเพิ่มกิจกรรมทักษะรักการ

อ่าน 

5.11.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ  ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลงานที่คิดว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่  

  (1) พัฒนาส านักวิทยบริการ  ให้มศีักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย  มี

สิ่งที่หลากหลายรูปแบบที่ทัดเทียมกับหอ้งสมุดอื่นๆ ทั่วโลก 
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   (2) สามารถจัดใหบ้ริการหอ้งสมุดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ 

ได้รับความพึงพอใจในการบริการ  โดยดูจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

   (3) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ  อาทิ ใช้   RFID (Radio Frequency Identification) หรือปูายอีเล็คทรอนิคส์ที่สามารถอ่าน

ค าโดยอาศัยคลื่นวิทยุในการบริการยืมหนังสือ  การยืมหนังสือผ่านโทรศัพท์มือถือ  การอ่าน

วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผ่าน  QR Code (Quick Response Code ) หรือบาร์

โค๊ต 2 มิติ 

   (4) สามารถจัดตั้งหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม 

ข้อมูล ประวัติ  และแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยได้ 

   (5) เปิดโอกาสให ้คณาจารย์  บุคลากร   นักศึกษา  และผูใ้ช้ทั่วไป มีสว่นร่วม 

ในการจัดหาหนังสือ  วารสาร  และสื่อโสตทัศนูปกรณ์เขา้หอ้งสมุด 

   (6) สามารถบริหารห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  อาจารย์ 

บุคลากร  ตลอดจนชุมชน โดยขยายเวลาในการบริการตั้งแต่  8..00 – 20-30  น เพื่อเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายนอกสามารถยืมหนังสือได้   

   (7) หอ้งสมุดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไปทั้งจากในและชาวต่างชาติ 

   (8) มีผลการประเมินคุณภาพภายในของส านัก อยู่ในระดับดีมากทุกปี  โดยใน 

ปี  2558 มีผลการประเมินเป็นอันดับ  1  ของหน่วยงานระดับส านัก /สถาบัน 

 

 5.12 ผลการประเมินการบรหิารงานของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.12.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้อ านวยการส านักศิลปะและ 

วัฒนธรรม และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและการประเมิน

ตนเองของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่

ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง 120  - 122 
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ตาราง 120  ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมและการประเมินตนเอง ด้าน

การบรหิารจัดการ  และด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 1.ด้านการบรหิารจัดการ 

  1.1 พัฒนาระบบงาน  

สนับสนุนและส่งเสริมการ

บริหารจัดการและให้บริการ

อย่างมคีุณภาพ 

- - - 4.22 .67 มาก 

 

 

3.75 .77 มาก 5 มากที่สุด 

 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารงาน 

- - - 4.00 .87 มาก 3.76 .80 มาก 5 มากที่สุด 

 1.3 น าระบบเทคโนโลยี

ส า รสน เ ทศมา ใ ช้ ใ น ก า ร

บริหารจัดการในงาน 

- - - 3.78 .67 มาก 3.72 .87 มาก 5 มากที่สุด 

 1.4 จัดกิจกรรมเชิงรุกในการ

สื่อสารภารกิจของส านัก ฯแก่

ประชาคม ท้ั งภาย ในและ

ภายนอก 

3.62 .92 มาก 4.67 .50 มาก

ท่ีสุด 

3.74 .71 มาก 5 มากที่สุด 

 1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท่ี

ห ล า ก ห ล า ย ไ ป สู่

กลุ่มเปูาหมาย 

3.57 .94 มาก 4.78 .44 มาก

ท่ีสุด 

- - - 5 มากที่สุด 

 1.6 จัดโครงการเครือข่าย

ความร่วมมือทางวัฒนธรรม 

กับเครอืขา่ยชุมชน   

3.70 .91 มาก 4.33 .71 มาก - - - 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.63 .87 มาก 4.30 .51 มาก 3.73 .64 มาก 5 มากทีสุ่ด 

2.ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 2.1 จัดท าแผนด าเนินงาน

และแผนปฏบัิตกิาร 

- - - 4.44 .53 มาก 3.82 .83 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง  120   (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. ระดับ

ปฏิบัต ิ

X  S.D. ระดับ

ปฏิบัต ิ

X  S.D. ระดับ

ปฏิบัต ิ

X  ระดับ

ปฏิบัต ิ

 2.2 ประสาน ส่งเสริม และ

สนับสนุนให้หน่วยงาน ทาง

วัฒนธรรม จัดกิจกรรม  

ส่งเสริม และเผยแพร่ศาสนา  

ศลิปวัฒนธรรม  

3.69 .91 มาก 4.44 .73 มาก 3.83 .81 มาก 5 มากที่สุด 

 2.3 พัฒนาศักยภาพการ

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

ศลิปวัฒนธรรม 

3.61 .91 มาก 4.44 .73 มาก 3.82 .79 มาก 5 มากที่สุด 

 2.4 จัดกิจกรรมอบรมองค์

ความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม 

3.42 .91 ปาน

กลาง 

4.22 .67 มาก 3.72 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 2.5 ส่งเสริมสนับสนุน

อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ชุ ม ช น จั ด

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์

สิ่งแวดลอ้มและศลิปกรรม 

3.51 .91 มาก 4.22 .67 มาก 3.73 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 2.6 ศึกษา ส ารวจ และวิจัย

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ

ขนบประเพณีรวมถึง 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

3.32 .97 ปาน

กลาง 

4.00 .50 มาก 3.73 .82 มาก 5 มากที่สุด 

 2.7 จัดระบบข้อมูลองค์

ความรู้ให้น่าสนใจ สามารถ

สบืค้นได้สะดวก 

3.30 .94 ปาน

กลาง 

3.56 1.01 มาก 3.78 .66 มาก 5 มากที่สุด 

 2.8 พัฒนาบุคลากร อาคาร 

สถานท่ี พัสดุ ครุภัณฑ์ให้

เหมาะสมกับการบริการ 

3.49 .92 ปาน

กลาง 

3.78 .83 มาก    5 มากที่สุด 

 2.9 ส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรม  ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย เพื่อให้มสี านึก

ไทย มจีิตส านกึสาธารณะ  

3.58 .90 มาก 4.22 .67 มาก    5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.50 .79 มาก 4.14 .59 มาก 3.78 .66 มาก 5 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง  120   พบว่าบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านการ

บริหารจัดการและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่การ

ประเมินตนเองของผูอ้ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน 

 

ตาราง   121   ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ  

                    นโยบายของผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรมและการประเมินตนเอง 

                    ด้านการพัฒนาบุคลากร  และด้านการประกันคุณภาพ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  1.ด้านการพัฒนาบุคลากร   

 1.1ทบทวนกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อย่างยุตธิรรมโปร่งใส 

3.78 .83 มาก 5 มากที่สุด 

 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  3.78 1.20 มาก 5 มากที่สุด 

 1.3 มรีะบบด ารงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ทรง 

ภูมิปัญญาทุกสาขา     

4.11 .78 มาก 5 มากที่สุด 

 1.4 สร้างแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มี

ประสิทธิภาพ 

3.78 1.20 มาก 5 มากที่สุด 

 1.5 สนับสนุนการจัดหาสวัสดกิารพื้นฐานแก่บุคลากร 3.56 1.13 มาก 5 มากที่สุด 

 1.6 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มี

มติรไมตรี และมีใจรักท่ีจะท างาน 

3.89 1.27 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.81 1.02 มาก 5 มากทีสุ่ด 

  2.ด้านการประกันคุณภาพ 

 2.1สร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพ 

3.44 1.33 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

  2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักฯ  3.44 1.33 ปานกลาง 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.44 1.33 ปานกลาง 5 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง  121 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมว่ามีการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในระดับ

มาก ส่วนด้านการประกันคุณภาพเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ในขณะที่การประเมินตนเอง

ของผู้อ านวยการฯเห็นว่ามกีารปฏิบัติในระดับมากที่สุด ทั้งสองด้าน 

 

ตาราง 122   ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

                  และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

1.ด้านการบรหิารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

1.1 บริหารงานมปีระสิทธิภาพ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

4.11 

 

1.05 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

1.2 บริหารงานมปีระสิทธิผล - - - 4.11 1.05 มาก 5 มากที่สุด 

1.3 มกีารตอบสนอง - - - 4.22 .83 มาก  มากที่สุด 

1.4 มีภาระรับผิดชอบ /สามารถ

ตรวจสอบได้ 

- - - 4.11 1.05 มาก 5 มากที่สุด 

1.5 เปิดเผย/โปร่งใส - - - 3.89 1.45 มาก 5 มากที่สุด 

1.6 มหีลักนติธิรรม - - - 3.78 1.20 มาก 5 มากที่สุด 

1.7 มคีวามเสมอภาค - - - 4.00 .71 มาก 5 มากที่สุด 

1.8 บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม/พยายาม

แสวงหาฉันทามต ิ

- - - 3.67 1.32 มาก 5 มากที่สุด 

 1.9 มกีารกระจายอ านาจ  - - - 3.56 .53 มาก 5 มากที่สุด 

 1.10 มคีุณธรรม/จรยิธรรม   - - - 3.89 1.05 มาก 5 มากที่สุด 

                รวมเฉลี่ย - - - 3.93 .92 มาก 5 มากทีสุ่ด 

  2.ด้านการมภีาวะผู้น า 

  2.1 มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

 

3.60 

 

.86 

 

มาก 

 

3.89 

 

.93 

 

มาก 

 

5 

 

มากที่สุด 

 2.2 มีความสามารถในการรับรู้ปัญหา

และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 

3.61 .89 มาก 3.89 1.17 มาก 5 มากที่สุด 

 2.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และ

มองการณไ์กล 

3.63 .88 มาก 4.56 .53 มาก

ท่ีสุด 

5 มากที่สุด 
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 2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด 

กล้าตัดสนิใจ 

3.80 .91 มาก 4.78 .44 มาก

ท่ีสุด 

5 มากที่สุด 

 2.5 มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.52 .94 มาก 3.78 1.39 มาก 5 มากที่สุด 

 2.6 มคีวามรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 3.75 .89 มาก 4.22 .67 มาก 5 มากที่สุด 

 2.7 มคีวามยดืหยุ่น รู้จักปรับสิ่งต่างๆให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.59 .88 มาก 4.33 .71 มาก 5 มากที่สุด 

 2.8 มีทักษะในการสื่อสารและมี

ความสามารถในการจูงใจ 

3.66 .89 มาก 4.33 1.00 มาก 5 มากที่สุด 

 2.9 สนับสนุนความก้าวหน้าของ

บุคลากร 

3.52 .81 มาก 4.11 .78 มาก 5 มากที่สุด 

 2.10 มคีวามเสียสละ 3.66 .89 มาก 4.00 1.32 มาก 5 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.64 .80 มาก 4.19 .77 มาก 5 มากทีสุ่ด 

                 

จากตาราง  122   พบว่าบุคลากรสายสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมด้านการมีภาวะผู้น าในระดับมาก  บุคลากรสายสนับสนุน มี

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้อ านวยการทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมี

ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่าอยู่ในระดับมาก

ที่สุดทั้งสองดา้น 

 

 5.12.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานของ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยการสนทนากลุ่มและการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากค าถามปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรมเป็นผู้มคีวามเสียสละในเรื่องเวลามีมนุษย- 

สัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  สามารถเชื่อมโยงความเป็นพิษณุโลกกับ

อาเซียนได้เป็นอย่างดี ได้รับการชื่นชมเรื่องการไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

    ส านักศลิปะและวัฒนธรรมควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆดังน้ี 

1. ควรขยายงานให้ครอบคลุมในทุกมิติของวัฒนธรรมเน้นงานเชิงวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ให้มากขึ้น  จัดนิทรรศการด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆสะท้อน

วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมปิัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือ

ตอนล่างรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนักปราชญ์ ศิลปิน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 
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 2.ควรจัดหางบประมาณการวิจัยด้านท้องถิ่น  เพื่อให้มงีานวิจัยท้องถิ่นมากขึ้น 

 3.อาจารย์และนักศึกษาของหน่วยงานต่างๆที่ไปช่วยงานด้านการแสดง เช่น การสร้าง

เวที ท าฉาก  แสง สี เสียง  ควรได้รับเกียรตบิัตรหรือการยกย่อง ชมเชยอย่างทั่วถึง 

4.นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการแสดงควรได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

5.ควรจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรมด้านภาษา  ความเชื่อ 

และ อาหาร เป็นต้น ควรพิจารณาท ากิจกรรมอื่นบ้าง 

6.ควรจัดท าฐานขอ้มูลด้านศลิปวัฒนธรรมของจังหวัด 

7.ควรเพิ่มแสงสว่างในหอศลิปวัฒนธรรม   

5.11.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุป

ได้ดังนี ้

 1. ผลงานที่คิดว่าประสบความส าเร็จ ได้แก่ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ 

 2. สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนคือ การส่งเสริมให้ศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนลา่งเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับช้ันปี 

 

 5.13 ผลการประเมินการบรหิารงานของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

  5.13.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี และผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและการประเมิน

ตนเองของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้แถลง

ไว้ตอ่สภามหาวิทยาลัย  ปรากฏผลดังในตาราง 123 - 125 
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ตาราง  123 ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ                  

นโยบาย ของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและการประเมินตนเอง                  

ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและ ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

1.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  1.1 พัฒนาความสามารถในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบริ

หารความเสี่ยงของส านักงาน 

3.51 .64 มาก 4 มาก 

 1.2 พัฒนาการจัดการความรู้อยา่งเป็นระบบในส านักงานฯ 3.56 .64 มาก 4 มาก 

 1.3 ให้ทุกหน่วยงานในส านักงานฯมกีารพัฒนา 4.00 .68 มาก 4 มาก 

                         รวมเฉลี่ย 3.69 .59 มาก 4 มาก 

 2.ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 

  2.1พัฒนาการจัดท าภาระงานและการประเมินค่างานในหน้าท่ีราย

ต าแหนง่ 

3.74 .72 มาก 4 มาก 

  2.2 สร้างเครอืขา่ยและมกีิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร  3.31 .98 ปานกลาง 4 มาก 

  2.3 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่บุคลากร 

3.23 .81 ปานกลาง 3 มาก 

  2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามก้าวหนา้ในวชิาชีพ 3.59 .59 มาก 4 มาก 

 2.5ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 3.54 .64 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.48 .65 ปานกลาง 3.80 มาก 

3.ด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ 

  3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานร่วมกัน

เป็นเครอืขา่ย 

3.59 .82 มาก 4 มาก 

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏบัิตงิาน 

3.69 .61 มาก 5 มาก 

 3.3 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏบัิตงิาน 3.64 .67 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.63 .62 มาก 4.33 มาก 
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จากตาราง 123 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมว่ามีการปฏิบัติในด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ  และด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในระดับมาก  

ส่วนด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ในขณะที่การ

ประเมินตนเองของผูอ้ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 
 

ตาราง 124 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและการประเมินตนเอง  ด้านการ

ให้บรกิาร 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

ด้านการให้บริการ 

  1. เป็นศูนย์กลางการ

ให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

3.54 .81 มาก 3.64 .63 มาก 3.71 .83 มาก 4 มาก 

  2. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ในการให้บริการ 

3.39 .83 ปาน

กลาง 

3.64 .67 มาก 3.70 .86 มาก 4 มาก 

 3. บุคลากรมีความ

กระตอืรือร้นในการท างาน 

3.46 .89 ปาน

กลาง 

3.59 .82 มาก 3.61 .90 มาก 3 ปานกลาง 

 4. มีขั้นตอนการท างานท่ี

รวดเร็ว 

3.36 .91 ปาน

กลาง 

3.62 .71 มาก 3.65 .96 มาก 4 มาก 

 5. จัดสวัสดิการท่ีช่วยให้

คุณภาพชีวิตของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยดีขึ้น 

3.41 .91 ปาน

กลาง 

3.59 .88 มาก - - - 4 มาก 

 6. จัดระบบสาธารณูปโภคท่ี

มคีุณภาพ 

3.39 .91 ปาน

กลาง 

3.59 .64 มาก 3.62 .91 มาก 4 มาก 

 7. มีระบบการดูแลความ

ปลอดภัยเหมาะสม 

3.41 .93 ปาน

กลาง 

3.56 .60 มาก 3.57 1.02 มาก 4 มาก 

 8. จัดสภาพแวดล้อมและ

การบริการ 

3.47 .93 ปาน

กลาง 

3.64 .54 มาก 3.66 .97 มาก 4 มาก 

 9. พัฒนากายภาพและภูมิ

ทัศน์ให้มคีวามสวยงามร่มร่ืน 

3.56 .93 ปาน

กลาง 

3.77 .63 มาก 3.75 .89 มาก 5 มากที่สุด 
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ตาราง  124  (ต่อ) 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศกึษา 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

 10. จัดให้มีครุภัณฑ์ประจ า

อาคาร อุปกรณ์การศึกษา 

คอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่อ

อนิเตอร์เน็ตเหมาะสม   

อยู่ในสภาพพร้อมใช ้

3.42 .91 ปาน

กลาง 

3.68 .57 มาก 3.62 1.01 มาก 4 มาก 

 11.พัฒนางานประชาสัมพันธ์

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.45 .93 ปาน

กลาง 

3.59 .50 มาก 3.63 .93 มาก 4 มาก 

          รวมเฉลี่ย 3.44 .78 ปาน

กลาง 

3.64 .51 มาก 3.68 .78 มาก 4.00 มาก 

 

จากตาราง 124  พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีด้านการให้บริการว่ามีการปฏิบัติในระดับปานลาง   

แตบุ่คลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ในท านองเดียวกันการประเมิน

ตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก 

 

ตาราง  125 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

                และการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ 

 

ประเด็นการประเมิน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
การประเมิน

ตนเอง 

X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ

ปฏิบัต ิ X  
ระดับ

ปฏิบัต ิ

  1.ด้านการบรหิารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

1.1บริหารงานมปีระสิทธิภาพ  

- - - 3.62 .54 มาก 4 มาก 

1.2บริหารงานมปีระสิทธิผล  - - - 3.62 .71 มาก 5 มากที่สุด 

1.3มกีารตอบสนอง  - - - 3.64 .63 มาก 4 มาก 
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1.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได้  

- - - 3.72 .69 มาก 4 มาก 

1.5 เปิดเผย/โปร่งใส  - --  3.82 .72 มาก 5 มากที่สุด 

1.6มหีลักนติธิรรม  - -- - 3.77 .63 มาก 5 มากที่สุด 

1.7มคีวามเสมอภาค  - - - 3.62 .75 มาก 5 มากที่สุด 

1.8บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม /

พยายามแสวงหาฉันทามติ   

- - - 3.77 .74 มาก 4 มาก 

1.9มกีารกระจายอ านาจ  - - - 3.85 .67 มาก 4 มาก 

1.10มคีุณธรรม/จรยิธรรม   - - - 3.95 .69 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย - - - 3.74 .57 มาก 4.40 มาก 

2.ด้านการมภีาวะผู้น า 

 2.1มคีวามฉลาดทางอารมณ ์

3.75 .81 มาก 3.87 .70 มาก 4 มาก 

2.2มีความสามารถในการรับ รู้

ปัญหาและสร้างสัมพันธภาพกับ

ผู้อ่ืน 

3.71 .83 มาก 3.92 .66 มาก 4 มาก 

2.3มีความคิด ริ เ ร่ิมส ร้างสรรค์  

มองการณไ์กล 

3.55 .87 มาก 3.72 .65 มาก 3 ปานกลาง 

2.4มคีวามเชื่อม่ันในตนเอง กล้าคิด 

กล้าตัดสนิใจ 

3.64 .83 มาก 3.74 .68 มาก 3 มาก 

2.5มคีวามจรงิใจต่อผู้อ่ืน  3.74 .82 มาก 3.82 .56 มาก 4 มาก 

2.6มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานใน

หนา้ที ่

3.75 .84 มาก 3.82 .64 มาก 4 มาก 

2.7มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับสิ่ง

ตา่งๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.73 .84 มาก 3.92 .62 มาก 5 มาก 

2.8มทัีกษะในการสื่อสาร   

มคีวามสามารถในการจูงใจ 

3.67 .84 มาก 3.74 .68 มาก 3 มาก 

2.9สนับสนุนความก้าวหน้าของ

บุคลากร 

3.71 .84 มาก 3.77 .63 มาก 4 มาก 

2.10มคีวามเสียสละ 3.76 .86 มาก 4.05 .65 มาก 4 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.70 .77 มาก 3.84 .54 มาก 3.80 มาก 

 

จากตาราง 125 พบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดีด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมาก ในท านองเดียวกันบุคลากรสายสนับสนุน
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และการประเมินตนเองของผู้อ านวยการ ฯ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้อ านวยการ ฯ ทั้งด้าน

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลและด้านการมภีาวะผูน้ าอยู่ในระดับมากด้วย 

 

 5.13.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีโดยการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถาม

ปลายเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นผู้มีอัธยาศัยดี  มีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟัง

ความคิดเห็น มีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน  ในการบริหารงาน  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

และทุ่มเทการปฏิบัติงาน 

  ส านักงานอธิการบดีควรปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. บุคลากรสายสนับสนุน ในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีแต่ละกองมี

จ านวนมาก ส่วนใหญ่มีความรู้เฉพาะงานของตนเอง ไม่รู้งานของคนอื่นที่ท างานในกองเดียวกัน   ควร

เรียนรู้งานในหน่วยเดียวกันเพื่อให้สามารถตอบค าถามได้บ้างเมื่อมีผู้มาขอรับบริการ ควรท างานอย่าง

เป็นกัลยาณมิตร มีจิตให้บริการและควรปรับทัศนคติในการท างานใหม่ว่า ตนเองมีหน้าที่หลักคือ

สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ไม่ใช่บริการสนองความต้องการของผู้บริหาร

เท่านั้น และควรกระจายบุคลากรสายสนับสนุนลงสู่คณะให้มากขึ้น 

2. การดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าอาคาร

ควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้มีคุณภาพ สะอาด การจัดห้องเรียนหลายห้อง วัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดการเรยีนการสอน ยังไม่เหมาะสมมาตรฐานต่ า  แม้เคยมีการส ารวจแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่มากการ

แก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้า สภาพอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยส่วนวังจันทน์ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีควรลงพื้นที่เยี่ยมดูคณะต่างๆบ้าง เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไข เช่น

ปัญหาเรื่อง อาคาร เครื่องใช้ตา่งๆช ารุด  เรื่องน้ า เรื่องไฟฟูา หรอืเปิดกล่องรับความฟังคิดเห็น 

3. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ยังไม่เห็นความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็น

โครงการที่ “ตั้งมาแล้วก็หายไปตามกาลเวลา” 

4. กองคลัง  ผู้รับผิดชอบควรอยู่ประจ าท างานตรงตามเวลาราชการ  บางครั้งผู้

ติดตอ่ไปถึงหนว่ยงานแต่ไม่พบเจา้หนา้ที่และไม่มีคนรับโทรศัพท์การบริการล่าช้า การทดรองจ่ายเงินไป

ราชการก าหนดให้เบิกก่อนเดินทาง 1  วัน กระช้ันชิดเกินไปควรปรับปรุงเรื่องการบริการเบิกจ่ายให้

รวดเร็วขึ้นเนื่องจากผู้เดินทางต้องเตรียมการเดินทางล่วงหน้า 

5. กองแผนงาน ควรพิจารณาโครงการที่คณะเสนอขอมาตามล าดับ เพราะผ่าน

การเรียงล าดับตามความต้องการจ าเป็นมาแล้ว เครื่องมือด้านครุภัณฑ์ที่อนุมัติให้จัดซื้อต่างสาขา ต่าง
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คณะ รายละเอียดการใช้งานอาจแตกต่างกัน ควรดูรายละเอียดของครุภัณฑ์ด้วย ไม่ดูแต่เพียงชื่อ

เท่านั้น  

6. กองบริหารงานบุคคล ควรปรับข้อมูลของอาจารย์ให้เป็นปัจจุบัน ฝุายบุคคล

นิติกร ควรบริหารเชิงรุก เช่น มีข้อแนะน าถึงระเบียบปฏิบัติเรื่องการศึกษาต่อให้ชัดเจน ไม่รอให้เกิด

ปัญหาก่อนจึงให้ค าแนะน า 

7. กองบริการการศึกษา การให้บริการนักศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร  ข้อมูลออนไลน์

ไม่เป็นปัจจุบันการจัดตารางเรียน หอ้งเรียน ควรใหเ้หมาะสมกับเวลาและจ านวนนักศึกษา  

8. กองพัฒนานักศึกษา  ในการประเมินนักศึกษาขอทุน กยศ.วันสุดท้ายควร

อนุโลมขยายเวลาขอได้ถึง 16.00 น. และแบบฟอร์มการขอ ควรให้สามารถเขียนด้วยลายมือได้โดยไม่

ต้องพิมพ ์

9. กองมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ไม่ควรเปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย  เมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนควรแจง้ให้ผู้ปฏิบัติทราบ 

10. การดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น 1) หอพักของบุคลาการ  ควรมีแนวทางที่

ชัดเจนในการจัดการเรื่องที่พักให้เพียงพอ 2) ร้านอาหารควรมีให้เพียงพอ อาหารและน้ าดื่มควรมี

คุณภาพราคาเหมาะสม 3) ควรมีรถไฟฟูาเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ และมีตารางเวลาวิ่งที่แน่นอน4)ควรมี

ทางเดินที่มีหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างตึก 5) การให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ควร

ก าหนดหลักเกณฑใ์ห้ชัดเจน 

11. ผูอ้ านวยการควรมีความกล้าในการตัดสนิใจ 

5.13.3 ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเอง 

 ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลงานที่คิดว่าประสบความส าเร็จ ได้แก่ การบริหารจัดการ เรื่องการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปี 2559  สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  และมหาวิทยาลัยได้รับ

จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึน้ 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน 

  (1) การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับความรู้และทักษะ

จากระดับกลางไปสู่ระดับสูง 

  (2)  สมรรถภาพของบุคลากรอยู่ในระดับน้อย /ระดับกลาง 

  (3)  สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  คือ  การสนับสนุนความก้าวหน้า

ของบุคลากรสายสนับสนุน 
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บทที่ 5 

 สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2558  มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ของโครงการ เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์   และเพื่อประเมินความ

คิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร     แหล่งข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย 

เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  จ านวน 12 คน  

บุคลากรสายวิชาการจ านวน 329 คน   สายสนับสนุน  จ านวน 177  คน  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  408 คน  และหน่วยงานที่ให้ข้อมูล  จ านวน 24 หน่วยงาน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบบันทึกข้อมูล  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหาร ซึ่งสร้างเป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ และแบบปลายเปิด  แบบ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร  และประเด็นค าถามในการสนนากลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย   และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์และสังเคราะหเ์นือ้หา 

 

สรุปผลการประเมิน 

 1.  ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการ กับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  สรุปได้ดังนี ้ 

1.1 โครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมสอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีทุกโครงการ    

ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  3 คือ ด้านการสรา้งคุณค่าให้ผลผลติ  

               1.2 โครงการของคณะครุศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุกโครงการ  ส่วนใหญ่

สอดคล้องกับนโยบายที่  1 คอื ดา้นการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครู   

    1.3 โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  3 คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม   

    1.4 โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของคณบดี 

ทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1 คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต   
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    1.5 โครงการของคณะวิทยาการจัดการสอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุกโครงการ ส่วน

ใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่  1  คือ ด้านการจัดการศกึษา   

    1.6 โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

คณบดี 

ทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 1 คอื  ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต   

    1.7 โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณบดีทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่  1 คอื ด้านการยกระดับการผลิตบัณฑิต   

    1.8 โครงการของบัณฑิตวทิยาลัยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของคณบดีทุกโครงการ 

ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางที่ 5  คือ ด้านการบริหารจัดการ   

     1.9 โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการทุก

โครงการ  สว่นใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่  3 คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

     1.10 โครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของผู้อ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 5  คอื ด้านการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภบิาล     

     1.11 โครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบายของผู้อ านวยการทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที ่3 คอื ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม     

     1.12 โครงการของส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการทุก

โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก    

ธรรมาภบิาล  

 

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ

ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและจ าแนกตามหนว่ยงาน  สรุปได้ดังนี้ 

                2.1 การด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชงิ 

คุณภาพในระดับดีมาก  เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่าการด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 

1-3 มปีระสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพในระดับดีมาก  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 มีประสิทธิภาพเชิง

ปริมาณ และเชงิคุณภาพอยู่ในระดับดี   

 เมื่อจ าแนกตามหนว่ยงาน  ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพในระดับ 

ดีมาก  มีบางหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณในระดับควรปรับปรุง  คือ คณะครุศาสตร์ และ

ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ บัณฑิตวิทยาลัย  ส่วนประสิทธิภาพเชิงคุณภาพมีหน่วยงานที่อยู่ใน

ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ บัณฑติวิทยาลัย 
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       2.2 ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและเมื่อจ าแนกตาม

หน่วยงาน  ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับดีมาก  เมื่อจ าแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์มีการด าเนินตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน

ระดับดีและดีมาก   

  3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ สรุปได้ดังนี ้

      3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม 

ประสบผลส าเร็จตามเกณฑก์ารประเมนิ คิดเป็นรอ้ยละ  76.25  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี  

       3.2 ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงาน จ านวน 24   

หน่วยงาน อยู่ในระดับดีมาก 8 หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาการจัดการ 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร    3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4) สถาบันวิจัยและพัฒนา 5) ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   6) โครงการจัดตัง้กองคลัง 7) กองพัฒนานักศกึษา และ 8) โครงการจัดตั้งศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ระดับดี 5 หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) บัณฑิตวิทยาลัย      

3) ศูนย์การศกึษาพิเศษ 4) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม และ 5) กองนโยบายและแผน   

นอกนั้นอยู่ในระดับพอใช้  8  หน่วยงาน   ควรปรับปรุง   2 หน่วยงาน  และควร 

ปรับปรุงอย่างยิ่ง  1 หน่วยงาน  

                3.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของ 11 หน่วยงาน ในสังกัด

ส านักงานอธิการบดีในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้        

                  3.4 ปัญหาที่พบในการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ  คือ หน่วยงาน

การมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.54  ซึ่งได้แก่ ขอยกเลิกโครงการ     

ขอโอนงบประมาณเนื่องจากไม่ด าเนินโครงการหรืองบประมาณในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอ     

ขอเปลี่ยนแปลงเวลา/ไตรมาส  ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ  ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้าน

ปริมาณ  และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้านความพึงพอใจ  

 

 4. ผลการประเมินคุณภาพของนักศกึษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

              4.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา สรุปได้ดังนี ้

          4.1.1 ในปีการศึกษา 2558  นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 2 ,855 คน ส าเร็จ

การศึกษาตามแผนของหลักสูตร 1,739 คนคิดเป็นร้อยละ 60.91 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ส าเร็จ
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การศึกษาตามแผนของหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และเทคโนโลยีการเกษตร ฯส าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรน้อยที่สุด  

    4.1.2 นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558    

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  ในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่ได้เกียรตินิยม คิดเป็นร้อยละ  81.12  ได้เกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง รอ้ยละ 10.46 และเกียรตินยิมอันดับสอง ร้อยละ 8.42 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 มากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามล าดับ  ส่วนนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้เกียรตนิิยมนอ้ยที่สุด 

     4.1.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการลงทะเบียนรับเข้าศึกษาจ านวน 122 คน 

สามารถเรียนจบในเวลาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 55.74 ส่วน

ใหญ่ใช้เวลาเรียนเกินแผนของหลักสูตร  หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเรียนส าเร็จการศึกษาตามแผน

ของหลักสูตรมากที่สุด  ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ส่วนหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ตามแผนของหลักสูตรก าหนดน้อยที่สุด ได้แก่ ครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาหลักสูตรและการสอน   

    4.1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

จ าแนกตามคณะ  ทุกคณะมีคุณลักษณะทุกด้านอยู่ในระดับดี  ยกเว้นด้านทักษะความสัมพันธ์ของ

บัณฑติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับพอใช้ 

             4.1.5 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

จ าแนกตามคณะในภาพรวม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณลักษณะ

ในระดับดีมาก  โดยมคีุณธรรมจริยธรรม  และทักษะความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก   

  บัณฑติระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีคุณลักษณะทุกด้านอยู่ใน 

ระดับดีมาก   บัณฑิตระดับปริญญาเอกของคณะครุศาสตร์  มีคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ 

และทักษะการวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก   และ บัณฑิตระดับปริญญาโทของคณะมนุษยศาสตร์มี

คุณลักษณะด้านคุณธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก   นอกนั้นอยู่ในระดับดี 

 4.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑติศกึษา ตามความคดิเห็นของผู้ใชบ้ัณฑติ 

จ าแนกตามหลักสูตรที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้นระดับปริญญาโทหลักสูตรการบริหาร

การศึกษา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา  และเทคโนโลยีการอาหารที่มีคุณลักษณะในระดับดีมาก  

โดยด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านทักษะความสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมาก  นอกนั้นอยู่ในระดับดี 
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 4.1.7 บัณฑติของมหาวิทยาลัยมีงานท า คิดเป็นรอ้ยละ 74.58   โดยบัณฑติคณะ 

ครุศาสตร์ มีงานท ามากเป็นอันดับแรก ร้อยละ 85.38 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีร้อยละ 76.54 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร้อยละ 74.32 ตามล าดับ  ส่วน

บัณฑติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานท าน้อยที่สุด  คิดเป็นรอ้ยละ 69.05 

 4.1.8 ในปีงบประมาณ 2558  อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนวิจัย  

มากที่สุดจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของอาจารย์ในคณะ รองลงมาคือคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมได้รับทุนวิจัยจ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.26 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหารได้รับทุนวิจัย 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ  23.68 อาจารย์คณะวทิยาการจัดการได้รับทุนวิจัยน้อยที่สุด 

แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับมากที่สุดคือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองลงมาคือกองทุนของ

มหาวิทยาลัย 

4.1.9 ในปีงบประมาณ 2558  อาจารย์ของมหาวิทยาลัย  ได้รับเงนิทุนวิจัยรวมทั้งสิน้  

15,009,800 บาท  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเงินทุนวิจัยมากที่สุด  รองลงไปคืออาจารย์คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ได้รับเงินทุน

น้อยที่สุด  

          4.1.10 โครงการวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 13 

รายการส่วนใหญ่เป็นโครงการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมาคือคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้จาก

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ รองลงมาได้จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ในปี 2558 มีงานวิจัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลของ ISI จ านวน 21 รายการ 

โดยได้รับการอ้างอิง (Cited) จ านวน 10 คร้ัง 

 5.  ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ และนโยบาย/ 

ยุทธศาสตรข์องผู้บริหาร  สรุปได้ดังนี้ 

         5.1 อธิการบดี   

        5.1.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานของอธิการบดีมีการปฏิบัติตาม

นโยบายทั้ง 5 ด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เห็นว่าอธิการบดีมีการ

ปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการมุ่งสู่ความเป็นสากลในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นอยู่ใน

ระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของอธิการบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุด    

ทุกด้าน       
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           5.1.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเห็นว่าคุณลักษณะของอธิการบดีด้าน

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก   ในขณะที่การประเมิน

ตนเองของอธิการบดีเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

                    5.1.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  อธิการบดีเป็นผู้ที่

มีวิสัยทัศน์ดี  ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความรู้ความสามารถ แต่ควรให้
ความส าคัญกับงานด้านวิชาการเพิ่มขึ้นส่งเสริมด้านวิชาการและการวิจัย ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพของบัณฑิตเพี่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “บัณฑิตนักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และ

ให้ความส าคัญกับการผลิตครู ในการกระจายอ านาจการบริหารควรมีการก ากับดูแล ควรสนับสนุน

งบประมาณให้สอดคล้องส าหรับสาขาที่จ าเป็นต้องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติ การจัดตั้งหน่วยงาน

ใหม่ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อให้มีผลงานคุ้มค่ากับการลงทุน ควรพัฒนาหลักสูตรให้

ตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาลโดย

เคร่งครัด ควรท าแผนกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ และควรลงเยี่ยมหนว่ยงานระดับคณะเพื่อเป็นก าลังใจ 

รับทราบปัญหา เห็นสภาพการท างานที่แท้จริง ดูแล รับรู้ถึงความจ าเป็นรบีด่วนที่ต้องแก้ไข 

 

               5.2 คณบดีคณะครุศาสตร์      

                      5.2.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน  เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน  

ยกเว้นการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครูที่เห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  ส่วนการประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่าเกือบทุกด้านมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก  ยกเว้นด้านการประสานผู้รู ้หนว่ยงานและงบประมาณที่ปฏิบัติในระดับปานกลาง 

           5.2.2 บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการมีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง  ส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นว่าคณบดีคณะครุศาสตร์มีคุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปาน

กลาง แตด่้านการมภีาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก และการ

ประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

                        5.2.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าคณบดีคณะครุ

ศาสตร์เป็นคนดี ใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นในการ

ท างานแต่ควรศึกษาท าความเข้าใจกับงานในหน้าที่ให้ชัดเจน  ควรสร้างทีมงานในการบริหาร วาง

ระบบงานและกระจายงานให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วม  ควรก าหนดนโยบายและติดตามงานและจัดล าดับ

ความส าคัญของงาน  รวมทั้งปัญหาที่ตอ้งด าเนินการแก้ไข ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้เวลาแก่การ

ประชุมมากขึ้น และเสริมสรา้งบรรยากาศทางวิชาการ 
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               5.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

                     5.3.1 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเกือบทุกด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก  

ยกเว้นด้านเสริมความเด่นของคณะที่บุคลากรสายวิชาการเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

ในขณะทีก่ารประเมนิตนเองของคณบดี เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุดทุกด้าน  

           5.3.2  บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะของ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการมีภาวะ

ผูน้ าว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

             5.3.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้วา่  คณบดีคณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนที่เข้าถึงง่าย  มีความยุติธรรม มีเมตตากรุณา เปิดกว้างในการเสนอ

ความคิดเห็น   และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงาน  แต่การก าหนดวิสัยทัศน์ และ นโยบายควรให้

ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรในคณะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ควรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม

ของอาจารย์ให้มากขึ้น ส่งเสริมบุคลากรให้รวมกลุ่มในการท างานวิจัยในเชิงบูรณาการ   การรับ

นักศึกษาควรค านึงถึงเรื่องปริมาณและคุณภาพ เพราะจ านวนนักศึกษามากเกินไปท าให้มีปัญหาเรื่อง

ความแออัด และอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ   

 

          5.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                      5.4.1 บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา เห็นว่าการบริหารงานของ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  ส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการพัฒนาและส่งเสริม

ความเข้มแข็งทางวิชาการ  วจิัย และการบริการวิชาการ ที่เห็นวา่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่การประเมิน

ตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

           5.4.2  บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าในระดับมาก   ส่วน

บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีมีคุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปาน

กลาง  แต่ดา้นการมีภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามี

คุณลักษณะทั้งสองด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
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5.4.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้วา่ คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคนสุขุม  รอบคอบ มีความเป็นผู้น าสูง และมีความฉลาดทาง

อารมณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ  เน้นเรื่องการ

ท างานตามระเบียบ  ตรงเวลาและท าตามกฎเกณฑ์  แต่การบริหารงานควรมีความเป็นธรรม มีความ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงาน  และเห็นความส าคัญของงาน

วิชาการให้มาก   ให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น การมอบหมายงานให้คนท างานควรเลือกให้

เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ 

 

                5.5 คณบดีคณะวิทยาการจดัการ                           

                      5.5.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน   เช่นเดียวกับบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นว่าด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการสังคม  และด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลางดว้ย   ส่วนด้านอื่นเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่ามี

การปฏิบัติในระดับมาก  และการประเมนิตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

            5.5.2  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับ     

ปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามี

คุณลักษณะในระดับมากที่สุด 

                        5.5.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ  เป็นคนกล้าคิด กล้าพูด  กล้าตัดสินใจ และมีบุคลิกภาพดี  แต่ควรค านึงถึงหลัก   

ธรรมาภิบาล โดยมีความโปร่งใส ไม่คลุมเครือ ไม่แบ่งพรรคพวก และใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา  รับฟังความเห็นของบุคคลด้วยใจเป็นธรรม   สร้าง

ความรู้สึกอบอุ่นใจในการท างานเพื่อให้อาจารย์รักคณะและท างานอย่างมีความสุข  นอกจากนี้ควรมี

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ  เห็นความส าคัญของทุกหลักสูตรอย่างเสมอภาค  และควรมีการทบทวน

แผน/นโยบาย/กลยุทธ์  อย่างเป็นระบบ   

 

            5.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

                  5.6.1 บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานตาม

วิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุก

ด้าน  ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน     
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       5.6.2  บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น า

อยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุดทั้ง     

สองด้าน 

       5.6.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า   คณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีความเป็นผู้น า เข้าถึงง่าย ช่วยแก้ไขปัญหา บริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม  และใหค้วามส าคัญกับบุคลากรในคณะ แตค่วรปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องการให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 

          5.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                 5.7.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติระดับปานกลางเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการพัฒนาสู่การ

เป็นศูนย์กลางวิชาการเครื่องปั้นดินเผาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่การประเมิน

ตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   

      5.7.2  บุคลากรสายวิชาการ  เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ด้านการมีภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับ

มาก  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีคุณลักษณะในระดับมาก ในขณะที่คณบดี

ประเมินตนเองวา่มีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด 

                 5.7.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  คณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและซื่อสัตย์ 

สุจริต ในการปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แต่ควรมีความเข้มแข็งและผลักดันเพื่อ

ประโยชน์ของคณะให้มากขึ้นทั้งด้านงบประมาณและด้านครุภัณฑ์  และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง

วิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล   

 

            5.8 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย                               

      5.8.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย 

ของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน  เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน  

ที่เห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติแต่ด้านการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   และด้านการสร้าง

มาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคณะ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ในขณะทีน่ักศึกษาเห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติ
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ในระดับมากเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการสร้างมาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมที่เห็นว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลาง  และการประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุก

ด้าน 

                 5.8.2  บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วน

นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน  ในขณะที่คณบดีประเมนิตนเองว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

      5.8.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยบริหารงานโดยยึดยึดระเบียบกฎเกณฑ์  มีแผนการท างานที่ชัดเจน  โปร่งใส  มีการท างานใน

รูปคณะกรรมการ แต่ควรมีการกระจายอ านาจให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ ควรมีการประสานประโยชน์และยืดหยุ่นในการให้บริการเอื้อต่ออาจารย์และนักศึกษา  

โดยยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ  การก าหนดระเบียบต่างๆ ควรชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด

ความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ  

 

            5.9 ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา                               

                 5.9.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  

ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุด   

      5.9.2  บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าคุณลักษณะของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ 

พัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานลาง   ส่วน

บุคลากรสายสนับสนุน และการประเมนิตนเองของผูอ้ านวยการฯ เห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน                                       

                5.9.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  บริหารจัดการดี  แต่ทีมงานบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ควรมาจากหลากหลายสาขา ควรจัดให้มีกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่   และควรมีการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัย อย่างรวดเร็วทั่วถึง   

 

            5.10  ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                  5.10.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย 

ของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปฏิบัติ ด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มี

คุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิต และด้านการบริการสารสนเทศเพื่อการวจิัยในระดับมาก  ส่วนด้านการพัฒนา

คลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นว่าผู้อ านวยการฯมีการปฏิบัติในด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิต  
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ด้านการพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการวิชาการ

ด้านวิชาชีพแก่ชุมชนในระดับมาก  แต่ด้านการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย  และด้านการบริหาร

จัดการว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก   และการประเมิน

ตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

      5.10.2  บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณลักษณะด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน

เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

                5.10.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  ผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มมีนุษยสัมพันธ์ดี  มองการณ์ไกล  เป็นผู้ได้รับการชื่นชมใน

การบริหารงานหอสมุด E-Libraryที่ทันสมัย   แต่ควรมีหนังสือที่ทันสมัย สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด

สอน และมีจ านวนมากชุด  เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา   ควรขยายเวลาการให้บริการเพื่อ

ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุดให้มาก  มีเจ้าหน้าที่

ดูแลแนะน านักศึกษาให้มีวินัยและมีมารยาทในการใช้ห้องสมุด ไม่ส่งเสียงรบกวน   การจัดกิจกรรม  

Book  Fair  ควรเชิญชวนร้านหนังสือที่จ าหนา่ยหนังสือด้านวิชาการสาขาต่างๆ มาร่วมออกร้านมากขึ้น  

และมกีารลดราคาให้ต่ ากว่าราคาปกติเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาและอาจารย์  

 

            5.11 ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม  

          5.11.1 บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน และนักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานตาม

วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการปฏิบัติในด้านการบริหาร

จัดการและด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน  ที่

เห็นว่ามีการปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรในระดับมาก  ส่วนด้านการประกันคุณภาพอยู่ในระดับปาน

กลาง  ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

         5.11.2  บุคลากรสายสายวิชาการเห็นว่าคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก   เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่เห็นว่าอยู่ใน

ระดับมากทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการมีภาวะผู้น า   ในขณะที่การประเมินตนเอง

ของผู้อ านวยการฯเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองดา้น 

5.11.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้วา่ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้มีความเสียสละในเรื่องเวลา  มีมนุษยสัมพันธ์กับ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้รับการชื่นชมเรื่องการไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ  ควรขยายงานให้ครอบคลุมในทุกมิติของวัฒนธรรมโดยเน้นงานเชิงวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ให้มากขึ้น  จัดนิทรรศการด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ สะท้อน
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วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมปิัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือ

ตอนล่างรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนักปราชญ์ ศิลปิน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

 

 5.12 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

5.12.1 บุคลากรสายสนับสนุน เห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของ 

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี  มีการปฏิบัติในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ด้านการส่งเสริม

การน าเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  และด้านการให้บริการในระดับมาก ส่วนด้านการ

เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง   นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการ

เห็นด้านการให้บริการว่ามีการปฏิบัติในระดับปานลาง   ส่วนนักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก 

ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

                    5.12.2  บุคลากรสายวิชาการมคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูอ้ านวยการ 

ส านักงานอธิการบดีด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมาก  ในท านองเดียวกันบุคลากรสายสนับสนุน

และการประเมินตนเองของผู้อ านวยการ ฯ เห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลและการมภีาวะผู้น า    

5.12.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด สรุปได้วา่ ผูอ้ านวยการ 

ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้มีอัธยาศัยดี  มีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความคิดเห็น มีความยืดหยุ่น 

แตค่วรดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานมีคุณภาพและสะอาด  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนหลายห้อง ยังไม่เหมาะสม  มี

มาตรฐานต่ า  การแก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้า สภาพอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยส่วนวังจันทน์ไม่ได้รับ

การดูแลเท่าที่ควร นอกจากนี้  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีควรลงพื้นที่เยี่ยมดูคณะต่างๆบ้าง 

เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา  

 

การอภิปรายผล 

1. ด้านความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน โครงการ กับวิสัยทัศน์และนโยบายของ  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 

1.1 ผลการประเมินพบว่าการจัดท าแผนงาน โครงการทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ 

หน่วยงาน  มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยทุก

โครงการ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารและการจัดท าแผนงาน 

โครงการ จะต้องยึดประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยเป็นหลักเหมอืนกัน 
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     1.2 ผลการประเมินพบว่าหน่วยงานระดับคณะ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตมีโครงการที่

สอดคล้องมากที่สุดทุกคณะ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่หลักของคณะ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ ส่วน

ใหญ่หนว่ยงานระดับคณะมโีครงการด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นอันดับท้ายๆ ซึ่ง

ตามภาระงานของคณะ นอกจากการเรียนการสอนแลว้ควรใหค้วามส าคัญกับการพัฒนางานวิจัยควบคู่

ไปด้วย  เพื่อน าผลที่ได้ไปสู่การบริการสังคมได้  ส าหรับหน่วยงานระดับ สถาบัน/ ส านัก พบว่า นโยบาย

ด้านการบริหารจัดการมีโครงการที่สอดคล้องมากที่สุดเกือบทุกส านัก    ยกเว้นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ

ด้านการพัฒนาการวิจัย  และยุทธศาสตร์ที่ 2  คือ ด้านการถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   และส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด แสดงว่าการจัดท าโครงการของหน่วยงานสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ

หนว่ยงานนัน้ๆเป็นส าคัญ  

      1.3 การก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารบางหน่วยงาน พบว่า นโยบายบางด้าน

ไม่มโีครงการที่สอดคล้องหรือสอดคล้องน้อย   แสดงว่า การก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร

ยังขาดความชัดเจน  และไม่สามารถในการน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ประกอบกับผู้บริหาร

ไม่ได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ก่อนที่มีการ

จัดท าโครงการ 

  2. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

      2.1 การด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยทั้งในภาพรวม และจ าแนกตามหน่วยงาน 

ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับดีมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หน่วยงานมี

ความตระหนักถึงกระบวนการประเมินโครงการของมหาวิทยาลัย    ประกอบกับมีคณะกรรมการ

ติดตาม ประเมินผลการจัดท าโครงการ  ก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน  และมีการติดตามประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง  ท าให้หนว่ยงานมีการพัฒนาการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

             เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าการด าเนินโครงการใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในภาพรวมและจ าแนกตามหน่วยงาน 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ส่วนยุทธศาสตรท์ี่ 4 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอยู่ในระดับ 

ด ี ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากยุทธศาสตรท์ี่ 1 – 3 เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตาม

บทบาทหนา้ที่ของสถาบันอุดมศกึษา  คือ  การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  การพัฒนาการ

วิจัยบูรณาการไปสู่การเรยีนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    และการพัฒนาสู่การ
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เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4  เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ซึ่งมีความส าคัญรองลงมา 

2.2  ด้านประสิทธิผลของการด าเนินโครงการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับดีมาก  และเมื่อ

จ าแนกตามหน่วยงานพบว่าเกือบทุกหน่วยงานมีการด าเนินการตามแผน และบรรลุตามวัตถุประสงค์

อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกองนโยบายและแผนมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนิน

โครงการอย่างใกล้ชิด  มีการกระตุน้เตือนและก าหนดให้รายงานผลทุกไตรมาส 

                  แตอ่ย่างไรก็ตาม  การด าเนินโครงการของบางหน่วยงานด้านประสิทธิภาพทั้งเชิง

ปริมาณและเชงิคุณภาพ  บางโครงการอยู่ในระดับ พอใช้ / ควรปรับปรุง/ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  ซึ่งยังไม่

ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ด าเนินโครงการยังไม่ได้รับการชี้แจงให้เข้าใจ

อย่างชัดเจนว่าควรประเมินอะไรบ้าง ในกรณีที่ลักษณะของโครงการไม่ค่อยเหมอืนโครงการอื่นๆ เพราะ

โครงการบางประเภทไม่จ าเป็นต้องประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่านั้น อาทิเช่น โครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ ์ โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ประกอบกับแนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัย

โดยกองแผนงานยังไม่ครอบคลุม และไม่นิ่ง คือ มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ          

    3. ด้านคุณภาพของนักศกึษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

3.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2558  ม ี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 2,855 คน ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด  1,739 คน

คิดเป็นร้อยละ 60.91 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ส าเร็จการศึกษาจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

80.64 รองลงมาคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร้อยละ 75.28 ที่ส าเร็จการศึกษาจ านวนน้อยที่สุด

คือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะ นักศกึษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีรายวิชา

ที่เกี่ยวกับโครงการพิเศษ  ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 3.2 ผลการศึกษาคุณภาพของบัณฑิตภาคปกติที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พบว่าบัณฑิตคณะครุศาสตร์ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 มากที่สุด  รองลงไปได้แก่ บัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ตามล าดับ ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้เกียรตินิยมน้อยที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะเกณฑ์การรับเข้าของคณะครุศาสตร์ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าคณะอื่นๆ  

คือไม่ต่ ากว่า 2.75 และในปัจจุบันคณะครุศาสตร์เป็นที่นิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง  ท าให้เกิดการ

แข่งขันสูงจึงเป็นโอกาสให้ได้รับนักศึกษาแรกเข้าที่มีคุณภาพ และประสบผลส าเร็จในการศึกษาสูงกว่า

คณะอื่นๆ  สอดคล้องผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี

งบประมาณ  2555  ที่พบว่า เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาคณะครุ

ศาสตรส์ูงที่สุด   รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์ ฯ และคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  ตามล าดับ (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม,2556 : 102) 

        3.3 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม สามารถเรียนจบในเวลาที่หลักสูตรก าหนด ( คือ 5 ปีส าหรับระดับปริญญาโท และ6 ปีส าหรับ

ระดับปริญญาเอก) คิดเป็นร้อยละ 55.74  โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนเกินแผนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตร  พบว่า หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเรียนส าเร็จการศึกษา

ตามแผนมากที่สุด  ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ส่วนหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะนักศึกษาที่เข้าเรียน สาขาวิทยาศาสตร์มีจ านวนน้อย  และการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าบาง

สาขาไม่เข้มงวดเรื่องคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าเท่าที่ควรจึงท าให้ประสบปัญหาในการเรียนและ

การจัดท าวิทยานิพนธ์ ประกอบกับกระบวนการในการติดตาม  หรือควบคุม ดูแลนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยยังไม่เข้มงวด จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาที่มีปัญหาขาดที่ปรึกษาอย่าง

ใกล้ชิด  นอกจากนี ้นักศึกษาส่วนใหญ่มงีานประจ าเต็มเวลา ท าให้ไม่มเีวลาศกึษาค้นคว้าเท่าที่ควร 

         3.4 ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอกตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตทุกคณะ และทุกด้านอยู่ในระดับดี   โดยมีบางหลักสูตร

อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่า คุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( Thai Qualifications  Framework  for Higher Eduacation : TQF) ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  บ่งบอกว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   นอกจากนี้ ผลการประเมินพบว่า

บัณฑิตระดับปริญญาเอกยังมีคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก  อาจเป็นเพราะ
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ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกมุ่งให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่า

ระดับอื่นๆ   

 3.5  ผลการศกึษาภาวะการมงีานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตร ี พบว่าในภาพรวม 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจ านวน 2,364 คน มีงานท า ร้อยละ 83.44 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นคณะ  

บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีงานท าเป็นอันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 85.38   รองลงมาได้แก่ บัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 76.54   และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร้อยละ 74.32

ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานท าร้อยละ 69.05  

สอดคล้องกับผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ที่พบว่า บัณฑิตคณะครุศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บัณฑิตสาขาครุศาสตร์มีครูที่

เกษียณอายุปีละมากๆ  จึงเป็นสาขาทีเ่ป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมากที่สุด 

 3.6   ในปีงบประมาณ 2558 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนวิจัย

มากที่สุด ทั้งด้านจ านวนทุนและเงินอุดหนุนที่ได้รับ  คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของอาจารย์ในคณะ   

รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ส่วนอาจารย์

ทางด้านสังคมศาสตร์ คือคณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์  และคณะครุศาสตร์มีจ านวน

อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยน้อย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ  ลักษณะวิชาของสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์มีลักษณะ

เป็นรูปธรรม  เอื้อต่อการคิดโครงการใหม่ๆ และใช้รูปแบบและกระบวนการในการศึกษาทดลองที่

ชัดเจน  ส่วนสาขาทางดา้นสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนามธรรม  การคิด

โครงการวิจัยใหม่ๆทีน่าสนใจและมีผลกระทบต่อสังคมท าได้ค่อนข้างยาก และใช้เวลานาน ประกอบกับ

กระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยการบูรณาการแบบสหวิทยาการจากหลายสาขา  และต้องมี

การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนทางพฤติกรรมศาสตร ์

  นอกจากนี้การกระตุ้น  สนับสนุน และส่งเสริมของผู้บริหารก็มีส่วนส าคัญในการ

ผลักดันให้อาจารย์มีความตื่นตัวที่จะขอทุนวิจัยตามความถนัดและความสามารถของตนเอง  

สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่กล่าวว่าคณบดี

ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยในหลายรูปแบบ   เช่นมี “คลีนิควิจัย  “โครงการแม่ไก่ลูกไก่” และให้

รางวัลแก่ผู้ที่ท าการวจิัยและท าผลงานทางวิชาการ”  เป็นต้น  
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 4.การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ    
   จากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณในการด าเนินโครงการ

อย่างตอ่เนื่องจากปีงบประมาณ 2554 ถึงปี 2558 พบการเปลี่ยนแปลงหลายประการ คือ 

    4.1 จ านวนโครงการของหน่วยงานจากปีงบประมาณ 2554, 2555,  2557 และ  2558 

จ านวนโครงการเพิ่มจาก 447 โครงการ เป็น 572, 778  และ 1,074 โครงการ ตามล าดับ 

    4.2  ปีงบประมาณ 2558 การใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ จัดท าเป็นโครงการและเข้าระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งบประมาณตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยทุกโครงการ 

    4.3 การบริหารงบประมาณของทุกหน่วยงานในภาพรวมดีขึ้นตามล าดับ หน่วยงานมีความ

ตื่นตัวพัฒนาตนเองเพื่อรับการประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย

และระดับสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกัน 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดด้านเวลา ตัวชี้วัดด้าน

ต้นทุน(งบประมาณ) ตัวชี้วัดด้านปริมาณ และตัวชี้วัดด้านคุณภาพ(ความพึงพอใจ) แต่พิจารณา

ผลส าเร็จของการบริหารโครงการต่างกัน มหาวิทยาลัยพิจารณาผ่านเกณฑ์ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด ถือว่ามี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ ส่วนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ 

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณพิจารณาผ่านเกณฑ์ด้านเวลาและด้านงบประมาณ  ประสิทธิภาพ

การด าเนินโครงการ พิจารณาผ่านเกณฑ์ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  ประสิทธิผลการด าเนิน

โครงการพิจารณาว่ามีการด าเนินโครงการจริงและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ การติดตามและ

ประเมินผลระดับมหาวิทยาลัยและระดับสภามหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา 

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและประสิทธิภาพการบริหารโครงการของทุกหนว่ยงานให้ดีขึ้น 

 

    5. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ

ผู้บริหาร 

  5.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวม พบว่าความคิดเห็นต่อ

การบริหารของผู้บริหารทุกระดับ  เห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และนโยบาย ใน

ระดับที่ต่ ากว่าการประเมินตนเองของผู้บริหาร  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารคิดว่าได้ด าเนินการ

อย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้วิสัยทัศน์และนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยประสบ

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  แต่บุคลากรยังไม่เห็นการปฏิบัติเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ซึ่งอาจ

เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติในการจัดท า

โครงการร่วมกัน 
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  5.2 อธิการบดี    

      5.2.1 การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละกรอบนโยบายที่ 

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น  อธิการบดีเห็นว่าได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้ความสามารถใน

ระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเห็นว่าอธิการบดีด าเนินการ

หรือมีการปฏิบัติ  ในระดับปากลางแทบทุกด้าน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า 

อธิการบดียังไม่ได้น านโยบายที่ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  สอดคล้องผลการ

สนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากร ที่กล่าวว่า “ควรมีการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด

นโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเพื่อ

ร่วมกันด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ”   อาทิเช่น โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  University)  

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  บัณฑิตนักปฏิบัติ  การก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าจะผลิตบัณฑิต

ให้เป็นนักปฏิบัติ  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นว่าจะมีการสนับสนุนให้เกิดผล

ทางการปฏิบัติได้อย่างไร  ดังนั้นจึงควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องส าหรับสาขาที่จ าเป็นต้องใช้ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติ ควรได้รับงบประมาณเพียงพอ สามารถด าเนินการส่งเสริมการผลิต

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่แท้จริงได้  

                5.2.2  ผลการประเมินด้านการสร้างคุณค่าให้กับผลผลิต  คือการพัฒนาบัณฑิต

ด้วยกระบวนสร้างคุณค่าแบบบูรณาการกับภารกิจ  และการสร้างศักยภาพทางการวิจัยและการ

บริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าอธิการบดี

มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  แสดงว่า  ในการบริหารงานอธิการบดียังให้ความส าคัญกับงานหลัก

ของสถาบันอุดมศึกษาไม่มากเท่าที่ควร   ซึ่งได้แก่ด้านการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณภาพ  การสร้างศักยภาพ

ด้านการวิจัยของบุคลากร และการบริการทางวิชาการแก่สังคม   สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม

และการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า “ควรใหค้วามส าคัญกับงานด้านวิชาการและวิจัย

เพิ่มขึน้  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการได้”  “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง

ควรมองที่คุณภาพของนักศึกษา ควรมีความชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางสาขาใด  

มีแผนว่าจะมุ่งไปทางไหน   ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพี่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย “บัณฑิตนักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  นอกจากนี้การเปิดหลักสูตรใหม่ยังไม่ตรงกับ

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน” 
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                 5.2.3  ผลการสัมภาษณ์อธิการบดี  พบว่า อธิการบดีมีปัญหาด้านการผลิต

บัณฑติสายครุศาสตร์ เนื่องจาก เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาในการเปิดหลักสูตร  ก าหนดไว้ในระดับสูง  

เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด       

ท าให้คณะครุศาสตร์มีจุดอ่อน ที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ เพราะอาจารย์เกษียณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี 

ถึงแม้วา่ขณะนีม้ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีครบ แต่เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่ จึงพัฒนา

ไม่ทัน  จึงท าให้รากเหง้าของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นจุดแข็งก็ไม่สามารถท าได้  นอกจากนี้  การจัดการ

ศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนยังไม่สอดคล้อง

กับเกณฑ์ดังกล่าว ผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นปัญหาของการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย เพราะเป็นสาขาที่เป็นความหวังของประเทศชาติที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ  

โดยเฉพาะคุณภาพของครู  ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์

จากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่อาศัยเฉพาะคณะครุศาสตร์เพียงคณะเดียวเท่านั้น  

                   5.2.4  ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของอธิการบดี  เห็นวา่ผลงาน 

ที่เห็นว่าประสบความส าเร็จ ได้แก่  การกระจายอ านาจบริหารจัดการองค์กร  ซึ่งได้แก่ การกระจาย

อ านาจในการอนุมัติโครงการ งบประมาณ การเชื่อมโยงเครือข่าย   สอดคล้องกับผลการตอบ

แบบสอบถามของบุคลากรที่เห็นว่าอธิการบดีมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และทรัพยากร เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้กับหนว่ยงานภายในในระดับมาก  อย่างไรก็ตามผลการสนทนากลุ่มของบุคลากร

ได้ให้ความเห็นว่า “ด้านการกระจายอ านาจการบริหาร  ยังไม่มีการก ากับดูแลเท่าที่ควร ส่งผลให้บาง

คณะใช้อ านาจเกินขอบเขตไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นเหตุให้บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มี

ความสุข เกิดการแตกแยก ไม่รักองค์กร และไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและ

ของมหาวิทยาลัย อธิการควรมีการติดตามก ากับดูแล เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานของ

คณบดีเพื่อให้มีความเป็นธรรม”   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อธิการบดีเห็นว่า ได้กระจายอ านาจลงไปที่คณะ

และหนว่ยงานตา่งๆแล้ว  ควรเปิดโอกาสใหห้นว่ยงานแก้ปัญหา  และพัฒนางานด้วยตนเอง   

                   5.2.5 ในด้านคุณลักษณะของอธิการบดี  บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน เห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น า    

สอดคล้องกับการประเมินตนเองของอธิการบดีที่เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน  และ

สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากร  ที่กล่าวว่า “อธิการบดี

เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดี  ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น มีความเป็นกัลยาณมิตร  มีความรู้ความสามารถ 

เป็นนักพูดที่ให้แง่คิด  เป็นนักบริหารจัดการ บริหารงานด้วยความเป็นกลาง รับฟังหน่วยงานทุกภาค

ส่วน  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  มีการกระจายอ านาจลงสู่คณะเพิ่มขึ้น  ให้
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แนวทางการพัฒนางานและให้อิสระในการตัดสินใจ”  แสดงว่า อธิบดีมีความตั้งใจจริง  พยายามที่จะ

บริหารงานในต าแหน่งอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ประกอบกับอธิการบดี

เป็นผู้มปีระสบการณใ์นการบริหารงานมานาน  และมีระดับการศกึษาสูงจงึท าให้มีภาวะผูน้ าสูงด้วย 

  แต่อย่างไรก็ตาม  จากผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด ยังมีบุคลากร

บางส่วนเห็นว่า “การบริหารเชิงรุกของอธิการบดียังมีน้อย   เช่น มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ ไม่มีผลทางการ

ปฏิบัติ เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานของคนท างาน   อธิการบดีควรมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากกว่านี ้  

และยึดหลักการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดทุกข้อ”    นอกจากนี้ผลการสนทนากลุ่ม

ของบุคลากรและจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด  ได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า  

“อธิการบดีควรสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทุกระดับเพิ่มขึ้น  โดยลงมาสัมผัสข้อเท็จจริงเพื่อ

รับทราบปัญหาในการท างานและชีวิตความเป็นอยู่  และควรมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน สร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ มีความเอือ้อาทรตอ่กัน”  

5.2.6 ผลงานที่อธิการบดีเห็นว่าประสบความส าเร็จ ได้แก่ การจัดตั้ง

หนว่ยงานใหม ่ได้แก่  สถาบันนานาชาติ  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  และกองส่งเสริมและพัฒนาความ

เป็นเลิศ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มของบุคลากรที่กล่าวว่า  “การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ควร

พิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อให้มผีลงานคุ้มคา่กับการลงทุนโครงการจัดตั้งต่าง ๆ มีมากเกินไป แต่การ

ด าเนินงานยังไม่ปรากฏชัดเจน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ยังไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องตั้ง

หนว่ยงานใหมข่ึน้มา รวมทั้งไม่เข้าใจบทบาทภาระหนา้ที่ และขอบเขตของงาน ควรมีการประชาสัมพันธ์

และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  ค านึงถึงนโยบายการศึกษาของประเทศและบริหารให้สอดคล้อง

กัน เชน่ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์  ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและนโยบายชาติ  ที่ต้องการ

ลดการผลิตบัณฑิตดา้นสังคมศาสตร์” 

      5.3 คณบดีคณะครุศาสตร์  

 5.3.1  การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายที่แถลงตอ่ 

สภามหาวิทยาลัยนั้น  คณบดีเห็นว่าตนเองได้ด าเนนิการอย่างเต็มความรู้ความสามารถในระดับมาก  

แต่บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ว่ามีการปฏิบัติใน

ระดับปานกลางทุกด้าน   ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ คณบดีมีภารกิจทั้งในและนอกสถานที่มาก  ไม่ค่อยมีเวลา

อยู่บริหารงาน  ประกอบกับทีมงานยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม และ

การตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่เห็นว่า  “ คณบดีควรบริหารงานแบบมืออาชีพ  โดยสร้าง

ทีมงาน และวางระบบงานให้ชัดเจน  มีการกระจายงานให้คณาจารย์ในคณะได้มีส่วนร่วม  และควรมี
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ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในการสั่งการให้ปฏิบัติงานหลายอย่างในวันเดียวกัน  

นอกจากนีค้วรก าหนดนโยบายและตดิตามงาน  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา” 

                           5.3.2  ผลการประเมินดา้นงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ พบว่า ยังมี 

น้อยกว่าคณะอื่นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม และการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่

กล่าวว่า  “งานวิจัยของอาจารย์ยังมีน้อยเพราะขาดผู้น าในการท าวิจัย   อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่สามารถ

ออกแบบงานวิจัยที่จะส่งผลให้เกิด impact ของงาน และงบประมาณที่จัดสรรให้ก็มีจ านวนน้อย”  ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะ คณบดียังไม่ได้มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานด้านการวิจัยที่ชัดเจน และการส่งเ สริม

สนับสนุนอาจารย์ทางด้านนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร “คณบดีไม่จ าเป็นต้องท าทุกเรื่อง ควรอยู่

ประจ าคณะ ให้ความสนใจในรายละเอียดของการท างาน  รับรู้และแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ กล้าให้คุณ

ให้โทษ แก่คนที่ท าหรอืไม่ท า” 

                 5.3.3 ผลงานที่คณบดีเห็นว่าประสบความส าเร็จ  คือนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ  ซึ่งได้แก่   สอนดี  ได้รับค าชมจากโรงเรียนที่ส่งนักศึกษาไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพมากมีคุณธรรม  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  ลดความก้าวร้าวทางวาจาและ

ความคิดลงกว่าปีแรกที่เข้ามาท าหน้าที่  ได้รับค าชมจากอาจารย์คณะอื่นๆถึงเรื่องความรับผิดชอบ  

เรื่องการแต่งกายน าสังคม  เป็นผู้น าในกิจกรรมต่างๆ  สอดคล้องผลการประเมินด้านคุณภาพของ

นักศึกษาด้านเกรดเฉลี่ยสะสมที่ส าเร็จการศึกษา   และด้านคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศกึษา  ตลอดจนภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่สูงกว่านักศึกษาคณะอื่นๆ  

                  5.3.4 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ

คณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมี

ภาวะผู้น าบุคลากรสายวิชาการเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะที่สายสนับสนุนและนักศึกษาเห็น

ว่าอยู่ในระดับมาก  ท านองเดียวกันการประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีคุณลักษณะทั้งสองด้านใน

ระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณบดีมีภารกิจมากหลายด้าน  ไม่ค่อยอยู่ประจ าคณะและ

รับทราบการบริหารจัดการดว้ยตนเอง สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มที่บุคลากรเห็นว่า  

 

   5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.4.1 การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละกรอบนโยบายที่ 

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  คณบดีเห็นว่าตนเองได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้

ความสามารถในระดับมากถึงมากที่สุด  ส่วนความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  

และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี เกือบทุกด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก ยกเว้นด้านเสริมความเด่นของคณะเห็นว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลาง    ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ คณบดีมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 

และมีความใกล้ชิดกับบุคลากร    สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของ

บุคลากร  ที่กล่าวว่า “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมีความยุติธรรม มี

เมตตากรุณา พูดคุยได้ตลอดเวลาทุกช่องทาง เปิดกว้างในการเสนอความคิดเห็น บริหารงานตาม

แผนงานที่วางไว้ โดยกระจายอ านาจ มอบหมายงานให้รองคณบดี  ในการประชุมคณะจัดให้รองคณบดี

ที่รับผิดชอบงานท าหน้าที่ชี้แจงให้คณาจารย์รับทราบอย่างชัดเจน  วิธีการบริหารของคณบดีมีผลให้

อาจารย์ในคณะมคีวามสุขในการท างาน มีความรักความสามัคคีและร่วมมือกันท างานอย่างดี” อย่างไร

ก็ตาม ในด้านเสริมความเด่นของคณะอาจเป็นเพราะการปฏิบัติยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  

เชน่เดียวกับกับผลการประเมินที่พบว่านโยบายด้านนีข้องคณบดีไม่มีโครงการใดที่สอดคล้องเลย 

                    5.4.2 ผลงานที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯเห็นว่าประสบความส าเร็จ  ได้แก่ ด้าน 

การพัฒนาบุคลากร  กล่าวคือ สามารถพัฒนาบุคลากรให้จบปริญญาเอกได้เกือบทุกสาขา   โดย

ก าหนดเป้าหมายต าแหนง่วิชาการไว้ร้อยละ  40  ภายในปี 2560  ปัจจุบันสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 

48  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของบุคลากรที่ว่า  คณบดีสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงาน  เช่น 

โครงการลูกไก่  จัดให้มีอาจารย์รุ่นพี่คอยช่วยเหลือรุ่นน้อง    มีการให้รางวัลผู้มีผลงาน  นอกจากนี้ ใน

ปีงบประมาณ  2558 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนวิจัยมากที่สุด  จ านวน 35 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 ของอาจารย์ในคณะ 

                           5.4.3  บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และ

ด้านการมภีาวะผู้น าว่าว่าอยู่ในระดับมาก  ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่ามีคุณลักษณะ

อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดที่

กล่าวว่า “คณบดีมีการบริหารงานที่โปร่งใส  พิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ของ

คณะอย่างตรงไปตรงมา”  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะคณบดีมีประสบการณ์ในการบริหารงานมานาน  ท าให้

มองเห็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น             
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          5.5 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                   5.5.1 การบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายที่

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  คณบดีเห็นว่าตนเองได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้

ความสามารถในระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน  และนักศึกษา  

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปฏิบัติในด้านการ

พัฒนาและสง่เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ  วจิัย และการบริการวิชาการ ในระดับมาก  ส่วนด้านการ

พัฒนาระบบการบริหารคณะบุคลากรสายวิชาการเห็นว่าอยู่ในระดับมากแต่สายสนับสนุนเห็นว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของคณบดี ที่กล่าวว่า คณบดี

ประสบความส าเร็จในเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการเพื่อขอต าแหน่งวิชาการ  

ท าให้ในรอบปี  2558  คณาจารย์ในคณะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน   2  

คน และสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า 

“คณบดีมกีารกระตุน้ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ” 

      อย่างไรก็ตามบุคลากรยังต้องการให้คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท าวิจัยและ

การผลิตผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น ดังค ากล่าวที่ว่า “ควรเห็นความส าคัญของงานวิชาการให้มาก  

โดยจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในการท าผลงานทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ใหม่”  ทั้งนี้เนื่องจากผลการประเมินด้านวิจัยของอาจารย์พบว่า ในปีงบประมาณ  2558  

อาจารย์คณะมนุษย์ฯได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นจ านวนน้อยที่สุด คดิเป็นร้อยละ 3.45 ของอาจารย์ใน

คณะ   นอกจากนีย้ังมีบุคลากรบางสว่นเห็นว่าคณบดีควรมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน และติดตามงาน 

                           5.5.2 บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะ

ผู้น าในระดับมาก  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี

คุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ใน

ระดับมาก   ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีคุณลักษณะทั้งสองด้านอยู่ในระดับมาก

ที่สุด   สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า  

“คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคนสุขุม  รอบคอบ มีความเป็นผู้น าสูง และมีความ

ฉลาดทางอารมณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานแบบ “วัฒนธรรมครอบครัว”

เน้นเรื่องการท างานตามระเบียบ  ตรงเวลาและท าตามกฎเกณฑ์”   แต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคลากร
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บางส่วนเห็นว่า “การบริหารงานของคณบดีควรมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ    และควรมีความ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บ้าง”   

 

  5.6  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

        5.6.1 การบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายที่

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  คณบดีเห็นว่าตนเองได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้

ความสามารถในระดับมากที่สุด  บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายของคณบดีว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน   ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่า

การบริหารงานด้านการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ ของคณบดีอยู่ใน

ระดับมาก  อนึ่ง นักศึกษามีความคิดเห็นว่า บทบาทการบริหารงานอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผล

การสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า   “คณบดีควรมีการทบทวน

แผน/นโยบาย/กลยุทธ์  อย่างเป็นระบบ  ท าตามขั้นตอน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้

สามารถรับรู้และปฏิบัติไปทางเดียวกัน และควรมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ  ส่งเสริมสนับสนุน การ

พัฒนาหลักสูตรสาขาต่างๆ  โดยเห็นความส าคัญของทุกหลักสูตรอย่างเสมอภาค” 

       5.6.2  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมี

ภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด

ของบุคลากรที่กล่าวว่า   “คณบดีควรค านงึถึงหลักธรรมาภิบาล โดยมีความโปร่งใส  ไม่แบ่งพรรคพวก 

การสร้างแรงจูงใจควรส่งเสริมด้วยความเสมอภาค มีภาวะผู้น าที่เหมาะสม โดยการควบคุมอารมณ์ มี

วุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความอดทนอดกลั้น  รับฟังความเห็นของบุคคลอื่นด้วยใจเป็นธรรม   และ

สร้างความรู้สกึอบอุ่นใจ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมคีวามสุข”  

 

5.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

                 5.7.1 การบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายที่

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น คณบดีเห็นว่าตนเองได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้

ความสามารถในระดับมากที่สุด   สอดคล้องกับผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ  สาย

สนับสนุน  และนักศึกษา  ซึ่งเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม
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และการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า “  คณบดีบริหารงานแบบมีส่วนร่วมให้

ความส าคัญกับบุคลากรในคณะ มีการรายงานผลการประชุมของกรรมการบริหารให้บุคลากรในคณะ

รับทราบ ท างานบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ  ช่วยกันคิด  ช่วยกันท า” มีวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่

น้องโต้เถียงกันได้  ยึดผลงานและเป้าหมายของคณะเป็นที่ตั้ง” และในท านองเดียวกันก็สอดคล้องกับ

ผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของคณบดีที่กล่าวว่า “การบริหารงานประสบความส าเร็จใน

เรื่องการบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ในคณะ ตลอดจนโครงการพระราชด าริ กับโตรงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิเกษตร” 

 5.7.2 บุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และนักศกึษาเห็นว่าคุณลักษณะของ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมี

ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด

ทั้งสองด้าน  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า  “  

คณบดีมคีวามเป็นผู้น า เข้าถึงงา่ย ให้ค าแนะน า ถ่ายทอด สอนงาน และช่วยแก้ไขปัญหา   การประเมิน

พิจารณาผลงานอาจารย์เปิดเผย  มีการพูดคุยหลักเกณฑ์และยอมรับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์”  

  

                    5.8 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5.8.1  การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละกรอบนโยบายที่ 

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นว่าตนเองได้

ด าเนินการอย่างเต็มความรู้ความสามารถในระดับ มากที่สุด   ส่วนบุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการ

บริหารงานตามวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติในระดับปาน

กลางเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการเครื่องปั้นดินเผาและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมที่เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และการประเมิน

ตนเองของคณบดีที่กล่าวว่า “สามารถด าเนินตามยุทธศาสตร์ของคณะ จนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ในหลายด้าน เช่น  การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   สามารถสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในเรื่อง เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหาย โดยเน้นการบูรณาการภารกิจด้านการเรียน

การสอนและการวิจัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หลักสูตรสาขาเซรามิคศ์เป็น

หลักสูตรที่เปิดสอนมานาน และมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์  ท าให้มีความโดดเด่น

เป็นที่รู้จักของชุมชน  
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                           แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรอื่นๆที่เปิดใหม่ เช่น สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  และ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ยังขาดความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่างๆ  แต่คณบดี

ยังไม่สามารถจัดหาให้ได้  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากร

ที่วา่ “คณบดีควรมีความเข้มแข็งผลักดันเพื่อประโยชน์ของคณะให้มากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณและด้าน

ครุภัณฑ์  เพราะครุภัณฑ์ที่หลักสูตรสาขาวิชาใช้สอนนักศึกษาหลายรายการยังไม่เหมาะสม  เช่น 

ปัจจุบันมีโรงฝึกงานการออกแบบแต่ใช้ไม่ได้  เนื่องจากขาดครุภัณฑ์เครื่องมือจ าเป็น ต้องอาศัยขอใช้

เครื่องมือของเอกชน  นอกจากนี้ ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล” และ

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของคณบดีที่ว่า “มีปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารงาน เกี่ยวกับ การขาดความเข้าใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณะของผู้บริหาร

ระดับสูง เชน่  การจัดสรรงบประมาณ  ทรัพยากร   การบริหารจัดการบุคล และการกระจายอ านาจ” 

 5.8.3  การบริหารงานด้านวิชาการ  ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถาม

ปลายเปิดของบุคลากร  เห็นว่า “คณบดีสามารถเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา  สนับสนุน

การท างานและการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พยายามผลักดันการพัฒนาบุคลาการอย่าง

เต็มที่  จัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการและการท าวิจัย การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ”  ใน

ท านองเดียวกันผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของคณบดีที่กล่าวว่า “คณบดีประสบผลส าเร็จ

ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความเช่ียวชาญทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง” ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558  อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ

ทุนวิจัยเป็นอันดับสอง  

            5.8.3  บุคลากรสายวิชาการ  เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ด้านการมีภาวะผู้น าเห็น

ว่าอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่

กล่าวว่า “คณบดีเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและซื่อสัตย์ สุจริตใน

การปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”  แต่ก็มีบางความคิดเห็นกล่าวว่า  “ควรพัฒนา

ภาวะผู้น าและความสามารถในการตัดสินใจและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล” 
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                     5.9 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย                               

                      5.9.1  การบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และกรอบ

นโยบายที่แถลงตอ่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  คณบดีเห็นว่าตนเองได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้

ความสามารถในระดับมากที่สุด  แต่ผลการประเมินบุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการบริหารงานตาม

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน เช่นเดียวกับ

บุคลากรสายสนับสนุน ที่เห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ยกเว้น ด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนคณะยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่เห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่า

คณบดีมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคณะยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต  และด้าน

การสรา้งผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับมาก  แตด่้านการสรา้งมาตรฐานทางวิชาการและ

บริการสังคมเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบ

ค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าว   “ ในการบริหารงานคณบดีควรให้มีการประสานประโยชน์และ

ยืดหยุ่นในการให้บริการที่เอือ้ต่ออาจารย์และนักศึกษา  โดยยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ  และ

ให้บริการแบบ  One  Stop  Service  คือเบ็ดเสร็จแบบขั้นตอนเดียว  เพื่อไม่ให้นักศึกษาหรืออาจารย์

ต้องเสียเวลาในการมาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยหลายครั้ง”  ดังค ากล่าวที่ว่า “การก าหนดระเบียบต่างๆ 

บัณฑติวิทยาลัยควรชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ  และการออก

ระเบียบใหม่  ควรใช้กับนักศึกษารุ่นใหม่  ไม่ควรน ามาใช้ปฏิบัติกับนักศึกษารุ่นเก่า”  ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะคณบดีและทีมงานเพิ่งเข้ามารับงานในต าแหน่งใหม่  และมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติที่แตกต่าง

จากเดิม  โดยไม่ได้มกีารประชาสัมพันธ์หรอืชีแ้จงให้เข้าใจตรงกัน               

                       5.9.2  บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัยด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าของ

คณบดีอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน  ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด  

สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า “คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ  และบริหารงานด้วยความเสมอภาค เป็นระบบ  ยึดระเบียบกฎเกณฑ์  มีแผนการท างานที่

ชัดเจน  โปร่งใส  มีการท างานในรูปคณะกรรมการ”   อย่างไรก็ตามมีบางความคิดเห็นกล่าวว่า 

“คณะกรรมการในการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีประธานหลักสูตรหรือผู้แทนเข้าร่วม
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เป็นกรรมการด้วย  และควรมีการกระจายอ านาจให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ”  

 

    5.10  ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา                               

   5.10.1   การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละกรอบนโยบายที่ 

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าตนเองได้

ด าเนินการอย่างเต็มความรู้ความสามารถในระดับมากที่สุด  แต่บุคลากรสายวิชาการเห็นว่า  บทบาท

ด้านการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน   

สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากร ที่กล่าวว่า “ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัย มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์   สามารถสร้างองค์ความรู้  และมีความ

เช่ียวชาญด้านการพัฒนางานวิจัย” อย่างไรก็ตาม  มีบางความคิดเห็นกล่าวว่า  “ควรจัดให้มี

กระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวิจัยเป็นพี่เลี้ยง  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

ในการท าวิจัย  และการให้ทุนวิจัยควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วทั่วถึง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอใน

เตรียมการขอทุน  และอ านวยความสะดวกใหข้้อมูลแก่ผูเ้ข้าไปติดตอ่ขอข้อมูลด้วยความเต็มใจและมีจิต

บริการ”  

 5.10.2  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเห็นว่าบทบาทด้านการบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล และภาวะผู้น าของผู้อ านวยการอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม

และการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า “ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้มี

วิสัยทัศนก์ว้างไกล  บริหารจัดการด ีมธีรรมาภิบาล  รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  ไม่ยึดมั่นใน

ตนเอง เป็นผู้น าที่เสียสละ  และมีอิสระทางความคิด”  แต่อย่างไรก็ตาม  มีข้อคิดเห็นของบุคลากร

บางส่วนกล่าวว่า  “การจัดสรรทุนวิจัยควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาชัดเจน และเป็นที่ยอมรับได้ของ

อาจารย์ มีความโปร่งใส ยุติธรรม ในกรณีที่การขอทุนวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาควรแจ้งผลการ

พิจารณาพร้อมเหตุผลและค าช้ีแจงให้อาจารย์ทราบ  เพื่อปรับปรุงได้ถูกต้อง”    

 

                  5.11 ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                           5.11.1 การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และกรอบนโยบาย 

ที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เห็นว่าตนเองได้ด าเนนิการอย่างเต็มความรู้ความสามารถในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับความคิดเห็น

ของบุคลากรสายวิชาการ   สายสนับสนุน  และนักศึกษา ที่เห็นว่าการสรา้งแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อ

ผลติบัณฑิต  และการบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของผู้อ านวยการมี

การปฏิบัติในระดับมาก  แต่การพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยยังมีการ
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ปฏิบัติในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  ผู้อ านวยการเป็นผู้ได้รับการชื่นชมในการบริหารงาน

หอสมุด E-Library  ที่ทันสมัย  มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ท าให้ นักศึกษานิยมเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น  

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ  ที่กล่าวว่า 

“ผลงานที่ประสบความส าเร็จ คือ การพัฒนาส านักวิทยบริการฯ  ให้มีศักยภาพในการให้บริการ

สารสนเทศที่ทันสมัย   โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  อาทิ ใช้   RFID (Radio Frequency Identification) หรือป้ายอีเล็คทรอนิคส์ที่สามารถอ่าน

ค าโดยอาศัยคลื่นวิทยุในการบริการยืมหนังสือ  การยืมหนังสือผ่านโทรศัพท์มือถือ  การอ่าน

วิทยานิพนธ์ผ่าน  QR Code (Quick Response Code ) หรอืบาร์โค๊ต 2 มติิ”  

อย่างไรก็ตาม  มบีางความคิดเห็นที่ต้องการให้ ส านักวิทยบริการปรับปรุงในเรื่อง  

“ควรจัดหาหนังสือที่ทันสมัย สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่นและการเข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น  เพื่อสร้างแรงจูงให้นักศึกษาใช้ห้องสมุด  

และควรมีเจ้าหน้าที่ดูแนะน านักศึกษาให้มีวินัยและมีมารยาทในการใช้ห้องสมุด ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น  

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการใชห้อ้งสมุด และเพิ่มกิจกรรมทักษะรักการอ่าน”         

  5.11.2 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ   

บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลและด้านการมี 

ภาวะผู้น า  แต่บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าผู้อ านวยการมีคุณลักษณะด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับ

มาก  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่กล่าวว่า “ 

ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มองการณ์ไกล และมี

ธรรมาภิบาล” และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของผู้อ านวยการที่กล่าวว่า “ 

ผลงานที่ประสบความส าเร็จ คือ การเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และผู้ใช้ทั่วไป มี

ส่วนรว่มในการจัดหาหนังสือ  วารสาร  และสื่อโสตทัศนูปกรณ์เข้าหอ้งสมุด” 

 

          5.12 ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม  

5.12.1 การบริหารจัดการใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละกรอบ 

นโยบายที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วนั้น  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นว่า

ตนเองได้ด าเนินการอย่างเต็มความรู้ความสามารถในระดับมากที่สุด  ในท านองเดียวกันบุคลากรสาย

วิชาการ  สายสนับสนุน และนักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านการ

ประกันคุณภาพที่บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผล

การสัมภาษณ์และการประเมินตนเองของผู้อ านวยการที่กล่าวว่า “ผลงานที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
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การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ”  และ สอดคล้องกับผลการ

สนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากร ที่กล่าวว่า “ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงความเป็นพิษณุโลกกับอาเซียนได้เป็นอย่างดี ได้รับการชื่นชมเรื่องการไป

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ”  แต่อย่างไรก็ตาม ผลการสนทนากลุ่ม  ได้ให้

ข้อคิดเห็นวา่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมควรขยายงานให้ครอบคลุมในทุกมิติของวัฒนธรรมเน้นงานเชิง

วิชาการ  ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ให้มากขึ้น  จัดนิทรรศการด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ

สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและ

ภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนักปราชญ์ ศิลปิน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น

แหลง่ท่องเที่ยว  จัดท าฐานข้อมูลดา้นศลิปวัฒนธรรมของจังหวัด  และควรจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่

หลากหลาย เชน่ วัฒนธรรมด้านภาษา  ความเชื่อ และอาหาร เป็นต้น”  

                  5 .12 .2   บุคลากรสายสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมด้านการมีภาวะผู้น าในระดับมาก เช่นเดียวกับ บุคลากรสาย

สนับสนุน ที่เห็นวา่คุณลักษณะของผู้อ านวยการทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมี

ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก   ในขณะที่การประเมินตนเองของผู้อ านวยการฯเห็นว่าอยู่ ในระดับมากที่สุด  

สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามแบบปลายเปิดของบุคลากร  ที่กล่าวว่า 

“ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้มีความเสียสละในเรื่องเวลา  มีมนุษยสัมพันธ์กับ

หนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย”   

 

5.13 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

                              5.13.1  ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี เห็นว่าตนเองได้บริหารจัดการให้ 

เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และนโยบายของตนเอง อย่างเต็มความรู้ความสามารถในระดับมาก  

สอดคล้องกับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน   

เช่นเดียวกับกับนักศึกษาที่เห็นว่าการให้บริการของส านักงานอธิการบดีอยู่ในระดับมาก  แต่ความ

คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการให้บริการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ

ผลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากรที่เห็นว่า  “ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการควรดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าอาคารให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใชง้าน มีคุณภาพ และสะอาด จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการสอน ให้เหมาะสม”  และ

ยังกล่าวอีกว่า “การแก้ปัญหาค่อนข้างลา่ช้า  สภาพอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยส่วนวังจันทน์ไม่ได้รับ

การดูแลเท่าที่ควร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีควรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลคณะและหน่วยงาน
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ต่างๆบ้าง เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไข เช่นปัญหาเรื่อง อาคาร เครื่องใช้ต่างๆช ารุด  เรื่องน้ า เรื่อง

ไฟฟ้า”  

 นอกจากนีผ้ลการสนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิดของบุคลากร   ยัง

กล่าวถึงการบริการของกองต่างๆ ในสังกัดของส านักงานอธิการบดีว่าควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาใน

ด้านการบริการ  ซึ่งได้แก่ กองคลัง  ผู้รับผิดชอบควรอยู่ประจ าท างานตรงตามเวลาราชการ  ควร

ปรับปรุงในเรื่องการทดรองจ่ายล่วงหน้าและบริการเบิกจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น กองแผนงาน ควร

พิจารณาโครงการที่คณะเสนอขอมาตามล าดับ เพราะผ่านการเรียงล าดับตามความต้องการจ าเป็น

มาแล้ว เครื่องมือดา้นครุภัณฑ์ที่อนุมัตใิห้จัดซือ้ต่างสาขา ตา่งคณะ รายละเอียดการใช้งานอาจแตกต่าง

กัน ควรดูรายละเอียดของครุภัณฑ์ด้วย  กองบริหารงานบุคคล ควรปรับข้อมูลของอาจารย์ ให้เป็น

ปัจจุบัน  ฝ่ายบุคคลนิติกร ควรบริหารเชิงรุก เช่น มีข้อแนะน าถึงระเบียบปฏิบัติเรื่องการศึกษาต่อให้

ชัดเจน  กองบริการการศึกษา การให้บริการนักศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร  ข้อมูลออนไลน์ไม่เป็นปัจจุบัน  

การจัดตารางเรียน ห้องเรียน ควรให้เหมาะสมกับเวลาและจ านวนนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ใน

การประเมนินักศึกษาขอทุนกยศ.วันสุดท้ายควรอนุโลมขยายเวลาได้บ้าง และแบบฟอร์มการขอ ควรให้

สามารถเขียนด้วยลายมือได้โดยไม่ต้องพิมพ์  กองมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ไม่ควรเปลี่ยน

แบบฟอร์มบ่อยและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนควรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบ  นอกจากนี้การดูแลด้านสวัสดิการ

ต่างๆ เช่น 1) หอพักของบุคลาการ  ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรื่องที่พักให้เพียงพอ 2) 

ร้านอาหารควรมีให้เพียงพอ อาหารและน้ าดื่มควรมีคุณภาพราคาเหมาะสม 3) ควรมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ให้เพียงพอ และมีตารางเวลาวิ่งที่แน่นอน4)ควรมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างตึก 5) การ

ให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ควรก าหนดหลักเกณฑใ์ห้ชัดเจน 

    5.13.2 บุคลากรสายวิชาการมคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูอ้ านวยการ 

ส านักงานอธิการบดีด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมาก  ในท านองเดียวกันบุคลากรสายสนับสนุน

และการประเมินตนเองของผู้อ านวยการ ฯ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้อ านวยการ ฯ ทั้งด้าน

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลและด้านการมภีาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมากด้วย  สอดคล้องกับผลการ

สนทนากลุ่มและการตอบค าถามปลายเปิด ที่เห็นว่า “ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นผู้มี

อัธยาศัยดี  มีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความคิดเห็น มีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน  ในการบริหารงาน  

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และทุ่มเทการปฏิบัติงาน”  แต่ก็มีบางความคิดเห็นกล่าวว่า 

“ผูอ้ านวยการควรมีความกล้าในการตัดสนิใจ” 
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 ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยครั้งนี้  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ

ดังนี้   

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

1.1 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและประเมินโครงการ  

   1.1.1 ผู้เสนอโครงการควรวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในโครงการทุกประเด็น และ

ความเหมาะสมด้านการก าหนดไตรมาสที่จะด าเนินการ ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงและหรือความ

เป็นไปได้ของโครงการเพื่อลดความเสี่ยงของการด าเนินโครงการ เช่น ก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมไว้แต่ไม่สามารถเชิญชวนให้เข้าร่วมการอบรมได้ตามเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

      1.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบและประเมินผลตามวัตถุประสงค์โครงการ

และด าเนนิการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดทุกข้อ โดยค านึงถึงประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการ

ด าเนนิงานอย่างรอบคอบ 

                  1.1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม ควรด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

ของโครงการ  และฝึกอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจ

(Understanding)  ทักษะ (Skills) หรือการน าไปใช้ และทัศนคติ (Attitude) และอาจประเมินการบริหาร

โครงการทั้งด้านการจัดการ สถานที่ วิทยากรและความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อน าผล

ที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการตอ่ไป      

      1.1.4 ในกรณีที่ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลกระทบ ( Impact) ของโครงการ เช่น

โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ ความเข้าใจ

และทักษะไปพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวหรือชุมชน จะต้องตั้งงบประมาณเพื่อประเมินผลกระทบ

ของโครงการด้วย 

 1.1.5ควรด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมัตติ่อมหาวิทยาลัยทุกโครงการ  ในกรณีไม ่

สามารถด าเนินการตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ในโครงการ ควรท าเรื่องขออนุมัติเลื่อนระยะเวลา

ด าเนนิการอย่างเป็นทางการ 

               1.1.6 การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการควรด าเนินการให้ถูกต้องตามหมวดเงินที่

ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับการอนุมัตจิากมหาวทิยาลัยแล้ว 

               1.1.7 ในกรณีการด าเนินการมีลักษณะเป็น “งาน”ควรรวบรวมหลักฐานการด าเนินงาน

ให้ครบถ้วน  เพื่อให้มคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
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               1.1.8 การด าเนินการทุกโครงการ รวมทั้งโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  โครงการปรับปรุง

อาคารสถานที่  โครงการศึกษาดูงาน ควรมีการรายงานเป็นเอกสารเชิงประจักษ์และประเมินความพึง

พอใจทุกโครงการ 

   1.1.9 ควรประเมินผลโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตั้งค าถามเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจ ข้อค าถามตอ้งตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

               1.1.10 การรายงานผลการด าเนินโครงการควรจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการด าเนิน

โครงการ  จัดเก็บอย่างเป็นระบบให้งา่ยต่อการตรวจสอบหลักฐานเชงิประจักษ์ 

                1.1.11  เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินโครงการต่อกองนโยบายและแผนแล้ว และ

ควรลงบันทึกข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถใช้อา้งองิได้  

      1.1.12  สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยควรแจ้งผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยงข้องทุก

หนว่ยงานทราบ  เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติ  แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน 

ให้ดีขึ้น 

              1.1.13 การน าทุกโครงการที่ ใ ช้งบประมาณของทุกหน่วยงานเข้าระบบประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 เป็นสิ่งที่ดีและควรด าเนินการเช่นนี้ต่อไป 

โดยปรับปรุงการเขียนโครงการใหส้ามารถด าเนินการผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบได้ถูกต้อง เช่น โครงการ

จัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรก าหนดระยะเวลา

ด าเนนิทั้ง 4 ไตรมาส เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตลอดปี  
 

1.2 การบรหิารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 

1.2.1 สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดรูปแบบการน าเสนอวิสัยทัศนแ์ละนโยบาย   

เพื่อให้ผู้สมัครน าเสนอใหเ้ป็นระบบเดียวกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแตง่ตั้ง   

               1.2.2 หลังจากได้รับแต่งตั้งแล้ว  ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และ

นโยบายกับบุคลากรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนงาน โครงการให้สอดคล้องและเหมาะสม

ยิ่งขึ้น   

               1.2.3หน่วยงานควรจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยใหชั้ดเจน โดยมุ่งเนน้ยุทธศาสตรห์ลักที่ส าคัญเป็นอันดับแรกๆ     

           1.2.4 ในการจัดท าแผนงานโครงการ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

เป็นอันดับแรกเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  การ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งควรมองที่คุณภาพของนักศึกษา แต่อธิการบดีควรให้การส่งเสริม

สนับสนุน เพื่อมีความชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางสาขาใด    และให้ความส าคัญ
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ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพี่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่า “สร้าง

บัณฑิตนักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับผลการประเมินที่

เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรและน ามาพิจารณาสู่การปฏิบัติ 

     1.2.5 มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการผลิตครูซึ่งเป็นรากเหง้าเดิมที่สร้างชื่อเสียง

ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา   ในการเปิดหลักสูตรที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ

ปฏิรูปครูของประเทศ ควรระดมบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากคณะที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์

ร่วมกันในหลักสูตรที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   ในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยต่างๆในการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ให้

พอเพียงและมีประสทิธิภาพ 

               1.2.6 ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัย

ของบุคลากรให้มากขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถท าการ

วิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน 

และท้องถิ่น 

    1.2.7 การก าหนดนโยบายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  เช่น  Green  University   

มหาวิทยาลัยแห่งสุข  บัณฑตินักปฏิบัติ  ตลอดจนการสรา้งหน่วยงานใหม่ๆ  ควรให้ความส าคัญกับการ

ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน โดยกว้างขวาง  ครอบคลุม  ทั่วถึง  และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

    1.2.8 การสร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้น  ควรค านึงถึงรายจ่ายที่มากขึ้นในการบริหารจัดการและ

การดูแลในขณะที่จ านวนนักศึกษาลดลง 

    1.2.9 การบริหารบุคลากร  อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับควรใช้หลักธรรมาภิบาล และ

ให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร  โดยการจัดสวัสดิการให้เหมาะสม   

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานในองค์กรให้

นานที่สุด 

    1.2.10 ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการท างานเป็นทีม  สร้างความรักความ

สามัคคี ไม่ให้เกิดการแตกแยก  และความรักความผูกพันต่อองค์กร 
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    1.2.11 ผู้บริหารควรเปิดใจกว้างและปรับปรุงพัฒนาตนเองโดยพิจารณาผลการประเมิ น

อย่างเป็นธรรมและยอมรับในสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์

และนโยบายที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  
 

    1.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของนักศกึษาและงานวิจัยของอาจารย์   

                 1.3.1 ผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการวางระบบการดูแลและ

ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 

                1.3.2 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดคุณสมบัติ

ของนักศึกษาแรกเข้าให้เหมาะสมกับศาสตร์ที่ศึกษาและมีจ านวนอาจารย์ที่สามารถดูแลและเอาใจใส่

นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดเพียงพอ  

        1.3.3 มหาวิทยาลัยควรศกึษา  วิเคราะห์ และวางแผนในการจัดการกับปัญหาเมื่อจ านวน

นักศึกษาลดลง   

        1.3.4 ผู้บริหารควรกระตุ้น สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้

สามารถขอทุนวิจัยระดับชาติได้มากขึ้น เช่น การลดภาระงานด้านการสอน  หรืองานด้านเอกสาร  

นอกจากนีค้วรเสริมสร้างความมั่นใจในการท าวิจัยแก่บุคลากร 
   

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการประเมิน คณะกรรมการด าเนินงานมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามประเด็น

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตบัณฑติให้มีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการ

ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

 มหาวิทยาลัยควรมองอนาคตขององค์การในลักษณะที่เป็นอนาคตศาสตร์ทางการศึกษา 

(Educational Futurism) เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยในสองทศวรรษหน้า โดยอาศัย

การระดมความคดิจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกฝา่ย และผูม้ีประสบการณใ์นประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวจิัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 

พระราชด ารบิูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญและจูงใจบุคลากรในการเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยจาก 
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หน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรและ

มหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

แก่บุคลากร เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ และเงื่อนไขในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

วิชาการ งานวิจัย ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ าเสมอและทัน

เหตุการณ ์ตลอดจนสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมพัฒนาความรูท้างการวิจัยด้านต่างๆ แก่บุคลากร  

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

 มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศลิปวัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่างให้ครอบคลุมงานทุกด้านของศิลปะและวัฒนธรรม ให้มกีารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัย

การระดมความคดิจากผู้รอบรู้ในงานศลิปะและวัฒนธรรมทุกด้าน 

2.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้ 

สภาพแวดล้อมที่ด ีและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มหาวิทยาลัยควรด าเนนิการดังนี้ 

2.4.1 ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายส าหรับผู้ประสงค์จะสมัคร

เข้ารับการสรรหาเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในต าแหน่งต่างๆที่ส าคัญให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้

เกิดประโยชน์ในการน าไปสู่การจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและสามารถ

ประเมินผลในแนวทางเดียวกันได้ โดยจัดท าเป็นเอกสารคู่มือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการในการก าหนดวสิัยทัศนแ์ละนโยบายที่มปีระสิทธิภาพ 

2.4.2 จัดให้มีหลักสูตรส าหรับผู้บริหารที่ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกก่อนเข้ารับ

ต าแหน่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงาน 

2.4.3 ให้ความส าคัญกับการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด

การพัฒนาในทุกหน่วยงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน  และก าหนดให้ทุกหน่วยงาน

รายงานการวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ภาวะผู้น า 

ในการก ากับดูแล ตลอดจนจัดให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับผลที่ได้จากการ

ประเมินมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนดแนวทางการบริหารให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.4.4 ให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อาศัยสื่อที่สามารถ

เข้าถึงบุคลากรได้ทั่วถึงและรับฟังเสียงสะท้อนกลับของบุคลากรเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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