


บทสรุปผู้บริหาร 
 

ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2558  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินความสอดคล้องของการจัดท า
แผนงาน โครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 3) ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ 4) ประเมินคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของ
อาจารย์ และ 5) ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร  

แหล่ งข้อมูลในการประเมินครั้ งนี้ประกอบด้วย 
เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิสัยทัศน์และนโยบายของ
ผู้บริหารที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย, ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 2558, คู่มือรหัส การเบิกจ่ายงบประมาณ 
และงบประมาณกันเงินเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ 2558 
รวมถึงรายงานการติดตามและประเมินผลงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ   
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ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจ านวน 12 
คน บุคลากรสายวิชาการจ านวน 329 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 177 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 408 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบ
บันทึกข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหาร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ค าถามแบบปลายเปิด แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม  ในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เป็นบทสรุปผู้บริหาร โดย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานฉบับเต็มได้จาก
เว็บไซต์ของงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
http://council.psru.ac.th 
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สรุปผลการประเมิน 
  
1. ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดท าแผนงาน 
โ ค ร งกา ร  กั บ วิ สั ยทั ศน์ แ ล ะน โ ยบายของผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้  

1.1 โครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมสอดคล้อง
กับนโยบายของอธิการบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
นโยบายที่ 3 คือ ด้านการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต  
        1.2 โครงการของคณะครุศาสตร์สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณบดีทุกโครงการ  ส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายที่ 1 
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครู   
     1.3 โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   
        1.4 โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอดคล้องกับนโยบายของคณบดีทุกโครงการ  ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับนโยบายที่ 1 คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิต   
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1.5 โครงการของคณะวิทยาการจัดการสอดคล้องกับ
นโยบายของคณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
นโยบายที่ 1 คือ ด้านการจัดการศึกษา   
          1.6 โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณบดีทุกโครงการ ส่วน
ใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 คือ ด้ านการพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต   
         1.7 โครงการของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ด้านการยกระดับการผลิต
บัณฑิต   
        1.8 โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาของคณบดีทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ด้านการบริหารจัดการ   
        1.9 โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

1.10 โครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการทุก
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โครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ด้านการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     

1.11 โครงการของส านั กศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับนโยบายของผู้อ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม     

1.12 โครงการของส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการทุกโครงการ ส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 การด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  
มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับดีมาก เมื่อ
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าการด าเนินโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในระดับดีมาก ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อท าการประเมินจ าแนกตาม
หน่วยงาน พบว่าส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิง
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คุณภาพในระดับดีมาก มีบางหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเชิง
ปริมาณในระดับควรปรับปรุง คือ คณะครุศาสตร์ และระดับ
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพมีหน่วยงานที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   2.2 ประสิ ทธิ ผลของการด า เนิ น โครงการของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและเมื่อจ าแนกตามหน่วยงานพบว่า 
ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในระดับดีมาก เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ทุก
ยุทธศาสตร์มี การด า เนิน งานตามแผนและบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ในระดับดีและดีมาก   
     
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 ผลการประ เมิ นประสิ ทธิ ภ าพการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ประสบผลส าเร็จตาม
เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ซึ่งอยู่ในระดับดี  

3.2 ผลการประ เมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน จ านวน 24 หน่วยงาน อยู่ในระดับดี
มาก 8 หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาการจัดการ 2) คณะ
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เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4) สถาบันวิจัยและพัฒนา 5) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) โครงการจัดตั้งกองคลัง 7) กอง
พัฒนานักศึกษา และ 8) โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ ในระดับดี 5 หน่วยงาน คือ 1) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) บัณฑิตวิทยาลัย 3) ศูนย์
การศึกษาพิเศษ (คณะครุศาสตร์) 4) ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และ 5) กองนโยบายและแผน  นอกนั้นอยู่ในระดับ
พอใช้ 8 หน่วยงาน และอยู่ในระดับควรปรับปรุง 2 หน่วยงาน  
และควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 1 หน่วยงาน  

3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณของ 11 หน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้        

3.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณพบปัญหาที่ ส าคัญคือ หน่วยงานการมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2558 มีการ
เปลี่ยนแปลง 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.54 ของ
โครงการทั้งหมด โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงได้แก่ การขอ
ยกเลิกโครงการ การขอโอนงบประมาณเนื่องจากไม่ด าเนิน
โครงการ หรืองบประมาณในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอ 
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การขอเปลี่ยนแปลงเวลา/ไตรมาสในการด าเนินงาน การขอ
เปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ การขอเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายด้านปริมาณ และการขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้าน
ความพึงพอใจ/ด้านคุณภาพ   
 
4. ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของ
อาจารย ์

4.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของ
นักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

 4.1.1 ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 2,855 คน ส าเร็จการศึกษาตามแผนของ
หลักสูตร 1,739 คน คิดเป็นร้อยละ 60.91 โดยนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ส าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรมากที่สุด 
รองลงมาคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ส าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรน้อยที่สุด  
        4.1.2 นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีที่
ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม ในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่ได้เกียรตินิยม คิดเป็นร้อยละ 
81.12 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ร้อยละ 10.46 และเกียรติ
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นิยมอันดับสอง ร้อยละ 8.42 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้เกียรติ
นิยมน้อยที่สุด 
   4.1.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการ
ลงทะเบียนรับเข้าศึกษาจ านวน 122 คน สามารถเรียนจบใน
เวลาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.74 ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนเกินแผนของหลักสูตร 
หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเรียนส าเร็จการศึกษาตามแผนของ
หลักสูตรมากที่สุดได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ส่วนหลักสูตรที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตรก าหนดน้อยที่สุด ได้แก่ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน   
  4.1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคณะ ทุกคณะ
มีคุณลักษณะทุกด้ านอยู่ ในระดับดี  ยกเว้นด้ านทักษะ



 
10 

 

ความสัมพันธ์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
  4.1.5 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตจ าแนกตาม
คณะในภาพรวมส่ วน ใหญ่อยู่ ใ นระดับดี  ยก เว้ นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยบัณฑิตระดับปริญญาโท
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีคุณลักษณะทุก
ด้านอยู่ในระดับดีมาก บัณฑิตระดับปริญญาเอกของคณะ      
ครุศาสตร์ มีคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์และทักษะการ
วิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก และ บัณฑิตระดับปริญญาโทของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและด้านทักษะความสัมพันธ์อยู่ ในระดับดีมาก 
นอกนั้นอยู่ในระดับดี 
                     4.1.6 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตาม
หลักสูตรที่ศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ยกเว้นระดับปริญญา
โทหลักสูตรการบริหารการศึกษา หลักสูตรวิจัยและประเมินผล
การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มีคุณลักษณะในระดับดีมาก โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ด้านทักษะความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก   
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            4.1.7 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีงานท า คิด
เป็นร้อยละ 74.58 โดยบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีงานท ามากเป็น
อันดับแรก ร้อยละ 85.38 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร้อยละ 76.54 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ร้อยละ 74.32 ตามล าดับ ส่วนบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานท าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.05 
  4.1.8 ในปีงบประมาณ 2558 อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนวิจัยมากที่สุดจ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของอาจารย์ในคณะ รองลงมาคือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทุนวิจัยจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.26 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้รับ
ทุนวิจัย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการได้รับทุนวิจัยน้อยที่สุด แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับมากที่สุดคือ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองลงมาคือกองทุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
            4.1.9 ในปีงบประมาณ 2558 อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 15,009,800 บาท 
โดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเงินทุนวิจัย
มากที่สุด รองลงไปคืออาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
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อาหาร  และคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  ส่ วนคณะ
มนุษยศาสตร์ได้รับเงินทุนวิจัยน้อยที่สุด  
                 4.1.10 โครงการวิจัยของอาจารย์ที่แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 13 รายการ ส่วนใหญ่เป็น
โครงการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่ของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้จากส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ รองลงมาได้จากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ในปี 2558 มีงานวิจัยที่ตี พิมพ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลของ ISI จ านวน 21 
รายการ โดยได้รับการอ้างอิง (Cited) จ านวน 10 ครั้ง  
 
5. ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
ผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้ 
  5.1 อธิการบดี   
      5.1.1 บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่ าการ
บริหารงานของอธิการบดีมีการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน  
อยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่
เห็นว่าอธิการบดีมีการปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และด้าน
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การมุ่งสู่ความเป็นสากลในระดับปานกลาง ส่วนด้านอ่ืนอยู่ใน
ระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองของอธิการบดีเห็นว่ามี
การปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุดทุกด้าน       
  5.1.2 บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุนเห็นว่าคุณลักษณะของอธิการบดีด้านการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก   
ในขณะที่การประเมินตนเองของอธิการบดีเห็นว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
  5.1.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด  สรุปได้ว่า  อธิการบดีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดี      
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความรู้
ความสามารถ แต่ควรให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการ
เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมด้านวิชาการและการวิจัย ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ีอให้สอดคล้องกับนโยบาย 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และให้
ความส าคัญกับการผลิตครู  ในการกระจายอ านาจการบริหาร
ควรมีการก ากับดูแล ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้อง
ส าหรับสาขาที่จ าเป็นต้องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติ การ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดผล
ทีคุ่้มค่ากับการลงทุน ควรพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองตรงตาม
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ความต้องการของตลาดแรงงาน ยึดหลักการบริหารงานอย่างมี
ธรรมภิบาลโดยเคร่งครัด ควรท าแผนกลยุทธ์ในการจัดหา
รายได้ และควรตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะเพ่ือเป็น
ก าลังใจ รับทราบปัญหา เห็นสภาพการท างานที่แท้จริง ดูแล 
รับรู้ถึงความจ าเป็นรีบด่วนที่ต้องแก้ไข 
 5.2 คณบดีคณะครุศาสตร์      
  5.2.1 บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่ าการ
บริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์  มีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลางทุกด้าน เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความ
คิดเห็นเช่นเดียวกัน ยกเว้นการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ครูที่เห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ส่วนการประเมินตนเองของคณบดี 
เห็นว่าเกือบทุกด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก ยกเว้นด้านการ
ประสานผู้รู้ หน่วยงานและงบประมาณที่ปฏิบัติในระดับปาน
กลาง 
                 5.2.2 บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล และด้านการมีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุน เห็นว่ าคณบดีคณะครุศาสตร์ มี
คุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับ    
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ปานกลาง แต่ด้านการมีภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก 
ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก และการประเมิน
ตนเองของคณบดีเห็นว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
              5.2.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปไดว้่าคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นคนดี ใจดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน แต่ควรศึกษาท าความเข้าใจกับงาน
ในหน้าที่ ให้ชัดเจน ควรสร้างทีมงานในการบริหาร วาง
ระบบงานและกระจายงานให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วม ควรก าหนด
นโยบายและติดตามงานและจัดล าดับความส าคัญของงาน 
รวมทั้งปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไข ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ให้เวลาแก่การประชุมมากขึ้น และเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ  
          5.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.3.1 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเกือบทุกด้านมีการปฏิบัติใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านเสริมความเด่นของคณะที่บุคลากรสาย
วิชาการเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ในขณะที่การ
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ประเมินตนเองของคณบดี เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากและ
มากที่สุดทุกด้าน  
                  5.3.2 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
และนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และ
ด้านการมีภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การประเมิน
ตนเองของคณบดี เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5.3.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นคนที่เข้าถึงง่าย มีความยุติธรรม มีเมตตากรุณา 
เปิดกว้างในการเสนอความคิดเห็น และสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์ท าผลงาน แต่การก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย ควร
ให้มีความชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรในคณะใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมของอาจารย์ให้
มากขึ้น ส่งเสริมบุคลากรให้รวมกลุ่มในการท างานวิจัยในเชิง
บูรณาการ การรับนักศึกษาควรค านึงถึงเรื่องปริมาณและ
คุณภาพ การรับนักศึกษามากเกินไปท าให้มีปัญหาเรื่องความ
แออัด และอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ   
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5.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  5.4.1 บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 
เห็นว่าการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ส่วนบุคลากร
สายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ ที่เห็นว่าอยู่ในระดับ
มาก ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 
  5.4.2 บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเห็น
ว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น า
อยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าคณบดีมี
คุณลักษณะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับ      
ปานกลาง แต่ด้านการมีภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก 
ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีคุณลักษณะทั้ง
สองด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5.4.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นคนสุขุม รอบคอบ มีความเป็นผู้น าสูง และมี
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ความฉลาดทางอารมณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เน้นเรื่องการท างาน
ตามระเบียบ ตรงต่อเวลาและท าตามกฎเกณฑ์ แต่การ
บริหารงานควรมีความเป็นธรรม มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์  มีกลยุทธ์ ในการขับเคลื่ อนงานและเห็น
ความส าคัญของงานวิชาการให้มาก ให้โอกาสบุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็น การมอบหมายงานให้คนท างานควรเลือกให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 5.5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                           
  5.5.1 บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่ าการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการมีการปฏิบัติ ในระดับปานกลางทุกด้าน   
เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่าด้านการวิจัย ด้าน
การบริการทางวิชาการสังคม และด้านศิลปะและวัฒนธรรมมี
การปฏิบัติในระดับปานกลางด้วย ส่วนด้านอ่ืนเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติใน
ระดับมาก และการประเมินตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
  5.5.2 บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุนเห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น า
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นว่าอยู่ใน
ระดับมาก ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะใน
ระดับมากท่ีสุด 
  5.5.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น
คนกล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ และมีบุคลิกภาพดี แต่ควร
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลโดยมีความโปร่งใส ไม่คลุมเครือ ไม่
แบ่งพรรคพวก และใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา รับฟังความเห็นของบุคคล
ด้วยใจเป็นธรรม สร้างความรู้สึกอบอุ่นใจในการท างานเพ่ือให้
อาจารย์รักคณะและท างานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ควรมี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ เห็นความส าคัญของทุกหลักสูตร
อย่างเสมอภาค และควรมีการทบทวนแผน/นโยบาย/กลยุทธ์  
อย่างเป็นระบบ   
 5.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
  5.6.1 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน  
และนักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย
ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีการปฏิบัติ
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ในระดับมากทุกด้าน  ในขณะที่การประเมินตนเองของคณบดี
เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน     
  5.6.2 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ว่ า  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ณ บ ดี ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ด้านการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทั้งสอง
ด้าน ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับ
มากที่สุดทั้งสองด้าน 
  5.6.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มีความเป็นผู้น า เข้าถึงง่าย ช่วยแก้ไขปัญหา
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับบุคลากรใน
คณะ แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรของคณะ 
 5.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  5.7.1 บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่ าการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการปฏิบัติระดับปานกลางเกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการ
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เครื่องปั้นดินเผาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่การประเมิน
ตนเองของคณบดีเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
  5.7.2 บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร  เ ห็ น ว่ า
คุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้าน
การมีภาวะผู้น าเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนและนักศึกษาเห็นว่ามีคุณลักษณะในระดับมาก 
ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่ามีคุณลักษณะในระดับมาก
ที่สุด 
  5.7.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลาย เปิ ด  ส รุ ป ได้ ว่ า  คณบดี คณะ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ขยันและซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน มีหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แต่ควรมีความเข้มแข็งและ
ผลักดันเพ่ือประโยชน์ของคณะให้มากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ
และด้านครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล   
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 5.8 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                               
  5.8.1 บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่ าการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน เช่นเดียวกับ
บุคลากรสายสนับสนุน ที่เห็นว่าคณบดีมีการปฏิบัติแต่ด้านการ
สร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านการสร้าง
มาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมในระดับปานกลาง 
ยกเว้นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคณะ ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาเห็น
ว่าคณบดีมีการปฏิบัติในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน
การสร้างมาตรฐานทางวิชาการและบริการสังคมที่เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง และการประเมินตนเองของคณบดี
เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
  5.8.2 บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุน เห็นว่าคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้าน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการมีภาวะผู้น าอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสอง
ด้าน ในขณะที่คณบดีประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5.8.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงาน
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โดยยึดยึดระเบียบกฎเกณฑ์ มีแผนการท างานที่ชัดเจน โปร่งใส 
มีการท างานในรูปคณะกรรมการ แต่ควรมีการกระจายอ านาจ
ให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ควรมีการประสานประโยชน์และยืดหยุ่นในการ
ให้บริการเอ้ือต่ออาจารย์และนักศึกษา โดยยึดประโยชน์ของ
นักศึกษาเป็นส าคัญ การก าหนดระเบียบต่างๆ ควรชี้แจงให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ  
 5.9  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                               
  5.9.1 บุคลากรสายวิชาการ เห็นว่ าการ
บริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน
เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเอง
ของผู้อ านวยการเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากและมากท่ีสุด   
  5.9.2 บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร เ ห็ น ว่ า
คุณลักษณะของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ใน
ระดับปานลาง ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมิน
ตนเองของผู้อ านวยการฯ เห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน                                       
  5.9.3 ผลการสนทนากลุ่ มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
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พัฒนาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารจัดการดี แต่ทีมงาน
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมาจากหลากหลายสาขา 
ควรจัดให้มีกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัย อย่างรวดเร็วทั่วถึง   
 5.10  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  5.10.1 บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย ของผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปฏิบัติด้านการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ือผลิตบัณฑิต และด้านการ
บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในระดับมาก ส่วนด้านการ
พัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเห็น
ว่ามีการปฏิบัติในด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ือ
ผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนาคลังข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพ
แก่ชุมชนในระดับมาก  แต่ด้านการบริการสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัย และด้านการบริหารจัดการ เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก และการ
ประเมินตนเองเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
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  5.10.2 บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร เ ห็ น ว่ า 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
คุณลักษณะด้านการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากร
สายสนับสนุนเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การ
ประเมินตนเองเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5.10.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มองการณ์
ไกล เป็นผู้ได้รับการชื่นชมในการบริหารงานหอสมุดที่ทันสมัย   
แต่ควรมีหนังสือใหม่ ๆ ให้บริการ สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
สอน และมีจ านวนมากเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา   
ควรขยายเวลาการให้บริการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุดให้มาก มี
เจ้าหน้าที่ดูแลแนะน านักศึกษาให้มีวินัยและมีมารยาทในการใช้
ห้องสมุด ไม่ส่งเสียงรบกวน การจัดกิจกรรม Book Fair ควร
เชิญชวนร้านหนังสือที่จ าหน่ายหนังสือด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ 
มาร่วมออกร้านให้มากขึ้น และมีการลดราคาให้ต่ ากว่าราคา
ปกติเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาและอาจารย์  
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 5.11 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
  5.11.1 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
และนักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย
ของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการปฏิบัติใน
ด้านการบริหารจัดการและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่
เห็นว่ามีการปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรในระดับมาก ส่วน
ด้านการประกันคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การ
ประเมินตนเองเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
             5.11.2 บุคลากรสายสายวิชาการเห็นว่า
คุณลักษณะของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมด้าน
การมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่เห็นว่าอยู่ในระดับมากทั้งด้านการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการมีภาวะผู้น า ในขณะที่การประเมินตนเอง
เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน 
  5.11.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่าผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้มีความเสียสละในเรื่องเวลา  มีมนุษยสัมพันธ์
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้รับการ
ชื่นชมในเรื่องการไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ แต่ควรขยายงานให้ครอบคลุมในทุกมิติของ
วัฒนธรรมโดยเน้นงานเชิงวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ให้
มากขึ้น จัดนิทรรศการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมด้าน
ต่าง ๆ สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ของผู้คนในบริบทพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนักปราชญ์ ศิลปิน เพ่ือพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
 5.12 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
  5.12.1 บุคลากรสายสนับสนุนเห็นว่า การ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี มีการปฏิบัติในด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  ด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน และด้านการให้บริการในระดับมาก 
ส่วนด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการเห็นว่าด้าน
การให้บริการ มีการปฏิบัติในระดับปานลาง ส่วนนักศึกษาเห็น
ว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่การประเมินตนเองเห็น
ว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 



 
28 

 

   5.12.2 บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ด้านการมี
ภาวะผู้น าว่าอยู่ในระดับมาก ในท านองเดียวกันกับบุคลากร
สายสนับสนุนและการประเมินตนเอง เห็นว่าอยู่ในระดับมาก
ทั้งด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการมีภาวะผู้น า    
  5.12.3 ผลการสนทนากลุ่มและการตอบ
ค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความคิดเห็น 
มีความยืดหยุ่น แต่ควรดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน มีคุณภาพและสะอาด วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนหลายห้องยังไม่เหมาะสม  มีมาตรฐานต่ า  การแก้ปัญหา
ค่อนข้างล่าช้า สภาพอาคารเรียนส่วนวังจันทน์ไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร นอกจากนี้ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีควรลง
พ้ืนทีต่รวจเยี่ยมคณะต่าง ๆ บ้าง เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา  
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ข้อเสนอแนะ 
  จ า กผลการประ เ มิ น ผลกา รบริ ห า ร ง านขอ ง
มหาวิทยาลัยครั้งนี้  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้   
 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 1.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและประเมิน
โครงการ  
  1.1.1 ผู้ เสนอโครงการควรวิเคราะห์ความ
สอดคล้องภายในโครงการทุกประเด็น และความเหมาะสมด้าน
การก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการ ตลอดจนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและหรือความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการด าเนินโครงการ เช่น ก าหนดจ านวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมไว้แต่ไม่สามารถเชิญชวนให้เข้าร่วมการอบรมได้ตาม
เป้าหมาย ท าให้ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบ
และประเมินผลตามวัตถุประสงค์โครงการและด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดทุกข้อ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานอย่างรอบคอบ 
  1.1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
อบรม ควรด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และ
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ฝึกอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ (Knowledge) 
ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skills) หรือการ
น าไปใช้ และทัศนคติ (Attitude) และอาจประเมินการบริหาร
โครงการทั้งด้านการจัดการ สถานที่  วิทยากรและความ
เหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุง
การบริหารจัดการโครงการต่อไป      
  1.1.4 ในกรณีที่ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดผลกระทบ (Impact) ของโครงการ เช่นโครงการฝึกอบรม
การเกษตรระยะสั้นและมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้ ความเข้าใจและทักษะไปพัฒนาเศรษฐกิจของ
ครอบครัวหรือชุมชน จะต้องตั้งงบประมาณเพ่ือประเมินผล
กระทบของโครงการด้วย 
  1.1.5 ควรด าเนินการตามโครงการที่ขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยทุกโครงการ ในกรณีไม่สามารถ
ด าเนินการตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ในโครงการ ควรท าเรื่องขอ
อนุมัติเลื่อนระยะเวลาด าเนินการอย่างเป็นทางการ 
  1.1.6 การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
ควรด าเนินการให้ถูกต้องตามหมวดเงินที่ระบุไว้ในโครงการที่
ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
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  1.1.7 ในกรณีการด าเนินการมีลักษณะเป็น 
“งาน” ควรรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานให้ครบถ้วน 
เพ่ือให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักของ
ธรรมาภิบาล   
  1.1.8 การด าเนินการทุกโครงการรวมทั้ง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
โครงการศึกษาดูงาน ควรมีการรายงานเป็นเอกสารเชิง
ประจักษ์และประเมินความพึงพอใจทุกโครงการ 
  1.1.9 ควรประเมินผลโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การตั้งค าถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจ ข้อค าถามต้องสะท้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
               1.1.10 การรายงานผลการด าเนินโครงการ
ควรจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  1.1.11 เ มื่ อ หน่ ว ย ง าน ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินการโครงการต่อกองนโยบายและแผนแล้ว และควรลง
บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถใช้
อ้างอิงได้  
  1.1.12 สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ควร
แจ้งผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือให้
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เกิดผลทางการปฏิบัติ  แก้ ไข ปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้น 
  1.1.13 การน าโครงการที่ใช้งบประมาณของ
ทุกหน่วยงาน เข้าระบบประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณในปี งบประมาณ 2558 เป็นสิ่ งที่ดีและควร
ด าเนินการเช่นนี้ต่อไป โดยปรับปรุงการเขียนโครงการให้
สามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบได้ถูกต้อง เช่น 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน เป็นโครงการที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการทั้ง 
4 ไตรมาส เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตลอดปี  
 1.2 การบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่แถลง
ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  1.2.1 สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอวิสัยทัศน์และนโยบาย เพ่ือให้ผู้สมัครน าเสนอให้
เป็นระบบเดียวกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง   
  1.2.2 หลังจากได้รับแต่งตั้งแล้ว ผู้บริหารควร
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบายกับบุคลากรเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนงาน โครงการให้สอดคล้อง
และเหมาะสมยิ่งขึ้น   
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                1.2.3 หน่วยงานควรจัดท าแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญเป็นอันดับแรก ๆ     
            1.2.4 ในการจัดท าแผนงานโครงการ ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเป็นอันดับแรก  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งควรมองที่คุณภาพของนักศึกษา 
โดยอธิการบดีควรให้การส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางสาขาใด    
และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ีอให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่า “สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ” ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับผลการประเมินที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรและน ามาพิจารณาสู่การปฏิบัติ 
  1.2.5 มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการ
ผลิตครูซึ่งเป็นรากเหง้าเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
โดยพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ในการเปิดหลักสูตรที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปครูของประเทศ 
ควรระดมบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากคณะที่เกี่ยวข้อง  
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อาทิเช่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ร่วมกันใน
หลักสูตรที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
ส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ให้
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
                1.2.6 ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ควร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัยของบุคลากรให้
มากขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ บูรณาการสู่การ
เรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน และ
ท้องถิน่ 
  1.2.7 การก าหนดนโยบายที่ ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย เช่น Green University มหาวิทยาลัยแห่งสุข 
บัณฑิตนักปฏิบัติ ตลอดจนการตั้งหน่วยงานใหม่ ควรให้
ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน อย่างกว้างขวาง 
ครอบคลุม ทั่วถึง และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
      1.2.8 การสร้างอาคารใหม่ที่มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น ควรค านึงถึงรายจ่ายด้านการดูแลรักษาและบริหาร
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จัดการที่จะมีเพ่ิมมากขึ้นด้วย ในขณะที่จ านวนนักศึกษามี
แนวโน้มลดลงในอนาคต  
      1.2.9 การบริหารบุคลากร อธิการบดีและ
ผู้บริหารทุกระดับควรใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญ
กับการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร โดยการจัดสวัสดิการ
ให้เหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานในองค์กรให้นาน
ที่สุด 
      1.2.10 ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการท างานเป็นทีม สร้างความรักความสามัคคี ไม่ให้เกิดการ
แตกแยก และมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 
  1.2.11 ผู้บริหารควรเปิดใจกว้างและปรับปรุง
พัฒนาตนเองโดยพิจารณาผลการประเมินอย่างเป็นธรรมและ
ยอมรับในสิ่งที่ควรพัฒนา เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย ที่น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 1.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์   
  1.3.1 ผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ควร
ให้ความส าคัญกับการวางระบบการดูแลและให้ค าปรึกษาอย่าง
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ใกล้ชิดเพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 
                 1.3.2 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรก
เข้าให้เหมาะสมกับศาสตร์ที่เข้าศึกษา และมีจ านวนอาจารย์ที่
สามารถดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดเพียงพอ  
         1.3.3 มหาวิทยาลัยควรศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผนในการจัดการกับปัญหาเมื่อจ านวนนักศึกษาลดลงใน
อนาคต   
  1.3.4 ผู้บริหารควรกระตุ้น สนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้สามารถขอทุนวิจัย
ระดับชาติได้มากขึ้น เช่น การลดภาระงานด้านการสอน หรือ
งานด้านเอกสาร นอกจากนี้ควรเสริมสร้างความมั่นใจในการท า
วิจัยให้แก่บุคลากร 
   
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการประเมิน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ  
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มหาวิทยาลัยควรมองอนาคตขององค์การในลักษณะที่
เป็นอนาคตศาสตร์ทางการศึกษา (Educational Futurism) 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยในสองทศวรรษ
หน้า โดยอาศัยการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย และผู้มีประสบการณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  บูรณาการไปสู่การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญและจูงใจบุคลากรใน
การเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกให้เพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในความก้าวหน้าทางวิชาการของ
บุคลากรและมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นนโยบายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
แก่บุคลากร เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
และเงื่อนไขในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ใน
ฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่าง
สม่ าเสมอและทันเหตุการณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางการวิจัยด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร  

2.3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า สู่ ก า ร เ ป็ น ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
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 มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาสู่การ
เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างให้ครอบคลุมงานทุก
ด้านของศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยอาศัยการระดมความคิดจากผู้รอบรู้ในงานศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกด้าน 

2.4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ควรด าเนินการดังนี้ 
  2.4.1 ก า ห นดรู ป แบบ ในก า รน า เ สน อ
วิสัยทัศน์และนโยบายส าหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรร
หาเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ส าคัญให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน าไปสู่การ
จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและ
สามารถประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ โดยจัดท า
เป็นเอกสารคู่มือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 
  2.4.2 จัดให้มีหลักสูตรส าหรับผู้บริหารที่
ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือก ก่อนเข้ารับต าแหน่งที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยโดยวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
บริหารงาน 
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  2.4.3 ให้ความส าคัญกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก
หน่วยงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน และ
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานการวางแผนพัฒนาปรับปรุง
งานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ภาวะ
ผู้น า ในการก ากับดูแล ตลอดจนจัดให้มีการประชุมสัมมนา
บุคลากรที่ เ กี่ ยวข้อง เกี่ ยวกับผลที่ ได้ จากการประเมิน
มหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนด
แนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.4.4 ให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับบุคลากรเ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก อาศัยสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้ทั่วถึงและรับฟังเสียง
สะท้อนกลับของบุคลากรเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 




