บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อประเมิน
ประสิท ธิภ าพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 2) เพื่ อประเมิ น
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 3) เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษา
และคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วิธี ด าเนิ นการประเมิ น ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลจาก 2 แหล่ ง คื อ
1) แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
2) แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/
สานัก บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินตนเองของผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูล
เชิง ปริมาณโดย การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2560
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีแผน
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. ปฏิ รู ป การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย โดยใช้
แนวทางตามพระราชดาริ
3. ยกระดับการท านุบารุง งานด้านศิ ลปะและวัฒนธรรมภาคเหนื อ
ตอนล่าง
4. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพด้ านการบริ หารจั ด การตามหลั กธรรมาภิ บาล
เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
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1.1 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์และประสิทธิภาพการดาเนินงานของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
มีผลการดาเนินการดังนี้
1.1.1 หน่ ว ยงานระดั บ คณะ ส านั ก สถาบั น มี ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและครอบคลุมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ
พัฒนามียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 2, 3
และ 4 ซึ่ง จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามบทบาทพันธกิจที่รับผิดชอบ
1.1.2 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนของคณะ สานัก
สถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2560 พบว่าทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการ
ดาเนินโครงการตามแผนทุกโครงการ ร้อยละ 100 และพบว่าจากโครงการ จานวน
778 โครงการ เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
52.31 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวน 224 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
จานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69
1.1.3 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น
โครงการของคณะ ส านั ก สถาบั น ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 พบว่ า การด าเนิ น
โครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมเป็นเงิน 56,153,781 บาท พบว่า
งบประมาณในการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์สูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ
42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 27.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 26.02
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 4.17
1.1.4 การใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริงตามแผน เป็นเงินจานวน
ทั้งสิ้น 50,858,764.23 บาทจากงบประมาณทังสิ้น 56,153,781 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 90.57 มี งบประมาณเหลือจ่ายคิดเป็นร้อยละ 9.42 หน่วยงานที่มีงบประมาณ
เหลือจ่ายสูง สุด คือ คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.49 รองลงมา คือ สานั ก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.07 และหน่ ว ยงานที่
งบประมาณเหลือจ่ายต่าสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ
0.04
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1.1.5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการดาเนินโครงการของคณะ
สานัก สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการบรรลุและผ่านตัวชี้วัด 3
ใน 4 ร้อยละ 91.19 บรรลุตามมิติเวลาร้อยละ 86.40 มิติงบประมาณร้อยละ 88.86
มิติตั วชี้วั ดเชิ งปริ มาณ ร้อ ยละ 83.63 และมิ ติเชิ ง คุณ ภาพร้อยละ 89.25 เมื่ อ
พิจารณาผลการดาเนินการจาแนกตามหน่วยงาน พบว่า การผ่านตัวชี้วัด 3 ใน 4
พบว่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ผ ลการ
ดาเนิ น การร้ อ ยละ 100 และหน่ว ยงานส่ว นใหญ่ มีผ ลการด าเนิ น การผ่ า นเกณฑ์
มากกว่าร้อ ยละ 75 ยกเว้น คณะครุศาสตร์มี ผลการดาเนิน การผ่ านเกณฑ์ร้ อยละ
60.92 มิติเชิงเวลา พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการดาเนินการร้อยละ 100
และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้น
คณะครุ ศ าสตร์ มี ผลด าเนิ น การร้ อ ยละ 59.77 มิ ติ เ ชิ ง งบประมาณ พบว่ า คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และบัณฑิ ตวิทยาลัยมีผ ลการดาเนิน การร้อยละ100
และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้น
คณะครุศาสตร์มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60.92 มิติเชิงปริมาณ พบว่า
หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้นคณะ
ครุ ศ าสตร์ มี ผ ลการด าเนิ น การผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 48.28 มิ ติ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า
สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการดาเนินการร้อยละ100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผล
การด าเนิ น การผ่ า นเกณฑ์ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 75 ยกเว้ น คณะครุ ศ าสตร์ มี ผ ลการ
ดาเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 64.37
1.1.6 ผลการวิ เ คราะห์ โ ครงการและประเมิ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพบว่า โครงการที่ดาเนินการ
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตปฏิบัติอย่างมือ
อาชี พเพื่ อการพั ฒนาชุมชนมีจ านวนสู ง สุด คิด เป็ นร้อ ยละ 52.32 รองลงมาคื อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 12.21 และต่าสุด
คือยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
คิด เป็น ร้ อยละ 6.68 เมื่อ พิ จารณาผลการประเมิ นการบรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการจ าแนกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.36 มีประสิทธิภาพร้อยละ 80.84 และมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 79.96
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2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม
พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยมียอดรวม
ทั้งสิ้น 762,450,100 บาท โดยมีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณ
เงิ นรายได้ คือ งบประมาณแผ่น ดิน 521,450,100 บาท คิ ดเป็น ร้อ ยละ 68.39
งบประมาณเงินรายได้ 241,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.61 ส่วนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 866,375,400 บาท มีสัดส่วน
ของงบประมาณแผ่น ดิ น สูง กว่ างบประมาณเงิ น รายได้ คื อ งบประมาณแผ่ น ดิ น
602,753,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57 งบประมาณเงินรายได้ 263,622,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ 25 60
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 103,925,300 บาท หรือลดลงร้อยละ 12.00
โดยงบประมาณแผ่นดินลดลงจานวน 81,303,300 บาท หรือลดลงร้อยละ 13.49
และงบประมาณเงินรายได้ลดลงจานวน 22,622,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.58
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัย จานวน 762,450,100
บาท สามารถจาแนกออกเป็น 1) งบบุคลากร จานวน 127,550,300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.73 2) งบดาเนินงาน จานวน 202,941,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.62
3) งบลงทุ น จ านวน 169,316,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.21 4) งบอุ ด หนุ น
จานวน 224,938,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 และ 5) งบรายจ่ายอื่น จานวน
37,702,800 บาท (รวมงบกลาง) คิดเป็นร้อยละ 4.94
ทั้ ง นี้ งบอุ ด หนุ น จ านวน 224,938,800 บาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินจานวน 191,964,000
บาท และจากงบประมาณเงิ น รายได้ จ านวน 4,800,000 บาท นอกจากนี้ ยั ง มี
ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ บุค ลากรบางส่ วนอยู่ ในงบด าเนิน งานจากงบประมาณแผ่ นดิ น
จานวน 21,314,100 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จานวน 11,264,200 บาท
ดังนั้น งบบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจึงมีจานวนทั้งสิ้น 356,892,600 บาท
หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.81 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วน
สู ง มาก ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง
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2.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามแผนงานของ
มหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
แผนงานยกระดั บคุณภาพการศึก ษาและการเรีย นรู้ตลอดชีวิต มากที่สุด จานวน
374,604,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.13 รองลงมา คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จานวน 352,151,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 46.19 และจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จานวน 412,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06
2.4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จานวน 778 โครงการ คิดเป็นจานวนเงิน 56,153,781 บาท
โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารอย่ า งยั่ ง ยื น มากที่ สุ ด จ านวน
24,029,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ปฏิรูป
การวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
จ านวน 15,169,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.02 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 คื อ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จานวน 14,613,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.02 และยุทธศาสตร์ที่น้อยที่สุด คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดั บการทะนุบารุง งานด้า นศิล ปะและวั ฒนธรรมภาคเหนื อ
ตอนล่าง จานวน 2,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17
2.5 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สานักงาน
อธิการบดี จานวน 593,163,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยรายจ่าย
หลัก คือ เงินเดื อนข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิ ทยาลัย อาจารย์
ประจาตามสัญญา และลูกจ้างประจาตามสัญญา โดยใช้จ่ายเป็นงบบุคลากรในหมวด
เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว และ งบอุ ด หนุ น ในหมวดเงิ น เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น งบลงทุ น ในหมวดค่ า สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ส่ ว นคณะที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมากที่สุดเช่นเดียวกับงบประมาณปี 2559 คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 18,000,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.36 รองลงมาคือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จานวน 16,708,600 คิดเป็นร้ อยละ 2.19 และคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ จ านวน 12,449,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.63 ตามล าดั บ
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ส่วนหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด คือ โครงการจัดตั้ง สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 390,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบ
กลางสาหรับอธิการบดี จานวน 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05
2.6 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาแนกรายหมวดค่าใช้จ่าย พบว่า
เงินอุดหนุนได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด 209,038,800 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 27.417 ของเงิ นงบประมาณแผ่น ดิ นและเงิ นรายได้ และได้ รั บงบเงิ น รายได้
15,900,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.085 อั น ดั บ สอง ได้ แ ก่ หมวดสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
งบประมาณแผ่ น ดิ น 138,027,300 บาท คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 18.103 และเงิ นรายได้
14,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.854 อันดับสาม หมวดเงินเดือน งบประมาณ
แผ่นดิน 79,943,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.49 (ไม่มีการใช้เงินรายได้) ส่วนค่าจ้าง
ชั่วคราวได้ ง บประมาณแผ่น ดิน น้อยที่สุ ด 3,627,400 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.476
และได้รับจากงบเงินรายได้ 43,979,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.768
ถ้าพิจารณาเฉพาะงบเงินรายได้ พบว่า หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
วั ส ดุ ได้ รั บ การจั ด สรรมากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง 125,458,700 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
52.058 ของเงิ น รายได้ (หรื อ ร้ อ ยละ 16.455 ของเงิ น งบประมาณรวมทั้ ง หมด)
อั น ดั บ สอง ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว 43,979,800 บาทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.249 ของ
งบประมาณเงินรายได้ (หรือร้อยละ 5.768 ของเงินงบประมาณรวมทั้งหมด) อันดับ
สาม ค่ าสาธารณูปโภค 29,260,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.141 ของบเงินรายได้
(หรือร้อยละ 3.838 ขอเงินงบประมาณทั้งหมด) ส่วนรายจ่ายอื่นได้รับงบเงินรายได้
น้อยที่สุด 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.207 ของเงินรายได้ (หรือร้อยละ 0.066
ของงบประมาณทั้งหมด)
2.7 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน
2.7.1 สานักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
593,163,000 บาท (77.797) ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 455,754,200
บาท และเงินงบประมาณเงินรายได้ 137,409,400 บาท
2.7.2 คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
4,946,400 บาท (0.649) เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,302,800 บาท (0.302) เงิน
รายได้ 2,643,600 บาท (0.347)
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2.7.3 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,000,900 บาท (2.361) งบประมาณแผ่นดิน
13,701,200 บาท (1.797) เงินรายได้ 4,299,700 บาท (0.564)
2.7.4 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,449,500 บาท (1.633) งบประมาณแผ่นดิน 5,170,700
บาท (0.678) เงินรายได้ 7,278,800 บาท (0.955)
2.7.5 คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ รั บ งบประ มาณรวมทั้ ง สิ้ น
10,427,400 บาท (1.368) งบประมาณแผ่นดิน 5,541,400 บาท (0.727) เงินรายได้
4,886,000 บาท (0.641)
2.7.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 7,324,100 บาท (0.961) งบประมาณแผ่นดิน 5,594,600 บาท (0.734)
เงินรายได้ 1,729,500 บาท (0.227)
2.7.7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้ง สิ้ น
5,827,000 บาท (0.764) งบประมาณแผ่นดิน 3,741,000 บาท (0.491) งบเงิน
รายได้ 2,086,000 บาท (0.273)
2.7.8 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับงบประมาณรวมทั้ง สิ้น 9,057,200
บาท (ร้อยละ 1.19) เป็นงบเงินรายได้ทั้งหมด ไม่มีงบประมาณแผ่นดิน
2.7.9 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ รั บ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
16,708,600 บาท (2.191) งบประมาณแผ่นดิน 13,961,300 บาท (1.831) งบเงิน
รายได้ 2,747,300 บาท (0.360)
2.7.10 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ รั บ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,510,000 บาท (1.247) งบประมาณแผ่นดิน 3,560,000
บาท (0.467) งบเงินรายได้ 5,950,000 บาท (0.780)
2.7.11 สานั กศิลปะและวัฒนธรรม ได้รั บงบประมาณรวมทั้ง สิ้ น
2,005,000 บาท (0.263) งบประมาณแผ่นดิน 900,000 บาท (0.118) งบเงินรายได้
1,105,000 บาท (0.145)
2.8 ผลประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
2.8.1 ผลการประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่า ยงบประมาณของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 778 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ด้านเวลา จานวน 678 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 87.15 อยู่ในระดับดีมาก เป็นไป
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ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ จานวน 692 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.95 อยู่
ในระดับดีมาก และเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด จานวน 632 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 81.23 อยู่ในระดับดีมาก
2.8.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่านั้น
ที่อ ยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ส่ ว นอี ก 3 ยุ ท ธศาสตร์ อ ยู่ ใ นระดั บดี อย่ า งไรก็ ต าม ผลการ
ประเมิ น ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามตั้ ง
งบประมาณในการด าเนิ น โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ปีง บประมาณ 2560 จานวน 56,153,781 บาท แต่ มีก ารเบิก จ่า ยงบประมาณ
50,868,964.23 บาท ซึ่งต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ มีงบประมาณเหลือจ่าย 5,284,816.77
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 ของงบประมาณตามแผน โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการ
วิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิท ยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ มี
สัดส่วนงบประมาณเหลือจ่ายมากที่สุดถึงร้อยละ 13.93 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่
4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การ
อย่างยั่ง ยืน มีสัดส่วนร้อยละ 8.20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่
บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น มีสัดส่วนร้อยละ 7.69
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มีสัดส่วนงบประมาณเหลือจ่ายน้อยที่สุดที่ร้อยละ 3.35
2.9 การบริหารงบประมาณในการดาเนินโครงการของหน่วยงาน
2.9.1 หน่วยงานทั้ง 12 หน่วยงาน (โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
แยกตั ว ออกมาจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ใช้ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น
จานวน 56,153,781 บาท ในการดาเนิ นโครงการ จ านวน 778 โครงการ ใน 4
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการมากที่สุด จานวน 407 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 52.31 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวน 224 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
28.79 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 มี จ านวน 95 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.21 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการน้อยที่สุด จานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69 โดย
สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีโครงการมากที่สุด จานวน 140 โครงการ และ
มีงบประมาณในการดาเนินโครงการ 22,136,531 บาท ในขณะที่คณะวิทยาการ
จัดการ เป็นคณะที่มีโครงการมากที่สุด จานวน 121 โครงการ และมีงบประมาณใน
การดาเนินโครงการ 3,923,000 บาท
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2.9.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
ของมหาวิ ทยาลั ยอยู่ ในระดับดี มาก (ร้อ ยละ 81.49) เมื่อ พิจารณาจ าแนกตาม
หน่ ว ยงาน 12 หน่ ว ยงานหลั ก พบว่ า มี ห น่ ว ยงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ในระดับดีมาก จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1)คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3)คณะวิทยาการจัดการ 4)คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 5) บัณฑิตวิทยาลัย และ 6) สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับดี จานวน 3 หน่วยงาน
ได้แก่ 1)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ และ 3)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ใน
ระดับควรปรับปรุง จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1)คณะครุศาสตร์ และ2) สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ในระดั บ ควรปรั บ ปรุ ง อย่ า งยิ่ ง จ านวน 1 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.10 การวิเ คราะห์ก ารเบิ กจ่ ายงบประมาณของหน่ วยงานจ าแนกตาม
ไตรมาส
2.10.1 การเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่ นดิ นร้อ ยละ 94.86 ไม่ เป็ นไป
เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า
1. ไตรมาสที่ 1 มีห น่วยงานที่ไ ม่ส ามารถเบิก งบประมาณ
แผ่ น ดิ น ตามเกณฑ์ คื อ ร้ อ ยละ 30 คื อ คณะครุ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ23.06) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.70) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
(ร้อยละ 13.41) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 13.70) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (ร้อยละ 22.47) และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ
28.66)
2. ไตรมาสที่ 2 พบว่ า มี ห น่ ว ยงานที่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณรายได้ตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 52 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 44.43)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 50.40) บัณฑิตวิทยาลัย และสานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 28.66)
3. ไตรมาสที่ 3 พบว่า มีหน่วยงานที่ไ ม่สามารถเบิกจ่า ย
งบประมาณรายได้ตามเกณฑ์คือร้อยละ 73 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 71.72)
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 66.66) และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ร้อยละ39.97)
4. ไตรมาสที่ 4 พบว่า มีหน่วยงานที่ไ ม่สามารถเบิกจ่า ย
งบประมาณรายได้ตามเกณฑ์คือร้อยละ 96 คือ สถาบันวิจัย และพัฒนา (ร้อยละ
90.56) สานักงานอธิการบดี (ร้อยละ 94.09)
2.10.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ร้อยละ 81.55 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า
1. ไตรมาสที่ 1 มีหน่วยงานที่ไ ม่สามารถเบิกงบประมาณ
แผ่ น ดิ น ตามเกณฑ์ คื อ ร้ อ ยละ 30 ทุ ก หน่ ว ยงาน ยกเว้ น ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 41.68)
2. ไตรมาสที่ 2 พบว่า มีหน่วยงานที่ไ ม่ สามารถเบิกจ่า ย
งบประมาณรายได้ตามเกณฑ์คือร้อยละ 52 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 58.34) และสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 59.11)
3. ไตรมาสที่ 3 พบว่า มีหน่วยงานที่ไ ม่ สามารถเบิกจ่า ย
งบประมาณรายได้ ต ามเกณฑ์ คื อ ร้ อ ยละ 73 เป็ น ส่ ว นใหญ่ ย กเว้ น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ 75.31) และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
(ร้อยละ 83.86)
4. ไตรมาสที่ 4 พบว่า มีหน่วยงานที่ไ ม่ สามารถเบิกจ่า ย
งบประมาณรายได้ตามเกณฑ์คือร้อยละ 96 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 99.61) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ
99.42) และสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 97.71)
2.11 สรุปการกันเงินเหลื่อมปี 2560 มีหน่วยงานต่าง ๆ ขอกันเงินกันทั้งสิ้น
47,849,050 บาท รายการที่ขอกัน
2.11.1 เป็ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย มาด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ใน
ปีงบประมาณ 2561
2.11.2 เป็นการจัดซื้อ ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อันเนื่องมาจาก
มีเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานและมาจากการได้รับการจัดสรรจากเงินเหลือจ่ายของ
มหาวิทยาลัย
2.11.3 จัดสรรจากเงิน เหลื อจ่ายของมหาวิท ยาลั ยเป็น การต่ อ อั น
เนื่องมาจากเงินเหลือจ่ายของหน่วยงาน
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2.11.4 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาการดาเนินการในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2560 จะด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ก าหนดการใช้ เ งิ น กั น เหลื่ อ มปี ใช้ ไ ด้ อี ก
6 เดือน (ต.ค.60 – มี.ค.61)
3. ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์
3.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา สรุปได้ ดังนี้
3.1.1 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติที่สาเร็จการศึกษา
ตามแผน จานวน 1,921 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 3,505
คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยคณะที่มี
อัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียนสูง สุดคือ คณะครุศาสตร์
โดยมีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 389 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ตามแผนการเรี ย น จ านวน 332 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.86 รองลงมาคื อ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 397
คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ
75.89 และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษา
ทั้งหมด จานวน 773 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน
448 คน คิดเป็นร้อยละ 73.32
มี นั กศึ กษา โครงการจั ด การศึ ก ษา ส าหรั บ ปวงชนเพื่ อ
ปริญญา (กศ.ปป.) ที่สาเร็จการศึกษาตามแผน จานวน 170 คน จากจานวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 838 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.22 โดยคณะที่ มีอั ตราการ
สาเร็ จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรี ยนสู ง สุดคื อ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 93 คน สาเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ
คณะวิท ยาการจั ด การ มี นัก ศึ กษาที่ค ณะรั บ เข้ า ศึก ษาทั้ ง หมด จ านวน 433 คน
สาเร็จ การศึก ษาในระยะเวลาตามแผนการเรี ยน จานวน 92 คน คิด เป็ นร้อ ยละ
22.11 และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษา
ทั้งหมด จานวน 244 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน
42 คน คิดเป็นร้ อยละ 18.18 ส่ว นคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ไม่มีนั กศึก ษาที่
สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน
3.1.2 ในปีการศึ กษา 2560 นัก ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สาเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ( 5 ปี
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สาหรับระดับปริญญาโท และ 6 ปี สาหรับระดับปริญญาเอก) จากจานวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 159 คน จากจานวนนักศึกษาที่รับเข้าจานวน 217 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.00 และส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนเกินแผนการเรียนที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร ( 2 ปีสาหรับระดับปริญญาโท และ 3 ปี สาหรับระดับปริญญาเอก) โดยมี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนของหลักสูตรเพียง 74 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.10 เมื่ อ จั ด ล าดั บ ของอั ต ราของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในเวลาที่
หลักสูตรกาหนด พบว่า หลักสูตรที่อัตราการสาเร็จการศึกษาสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ
100 จ านวน 2 หลั ก สู ต ร คื อ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ภาคพิ เ ศษ) สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร และวิ จั ย และ
ประเมิ นผลการศึก ษา รองลงมา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการ
ประยุกต์
เมื่อพิจารณาอัตราการสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน
ในหลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน
มากที่สุด ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหาร
จัดการภาครัฐ คิดเป็น ร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ ครุศาสตรมหาบัณ ฑิต ภาค
พิเศษสาขาบริหารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.08 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ การปกครองท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 61.53 และ ตามลาดับ
3.2 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 คุ ณลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุ ณลั กษณะตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ทุกคณะอยู่ในระดับมาก โดยคุณลัก ษณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ด้านทักษะความสัมพัน ธ์
ทั้ง นี้เมื่อจัดลาดับตามคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ คณะวิทยาการ
จัดการ รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และวิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น ตามลาดับ
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ส่วนคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ของบัณฑิ ตระดับบั ณฑิ ต ศึก ษา ตามความคิด เห็น ของผู้ ใช้ บั ณฑิ ต ในภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ทุกคณะอยู่ในระดับมาก โดย
คุณ ลั ก ษณะที่ มี ค่า เฉลี่ย สู ง สุ ด ได้ แก่ ด้ า นทั ก ษะการเรีย นรู้ รองลงมา คื อ ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ ทั้งนี้เมื่อจัดลาดับตามคณะ พบว่ า
คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์
และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ตามลาดับ
3.2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คุณลั กษณะตามอั ตลัก ษณ์ ของบั ณฑิ ต ระดับปริ ญญาตรี
ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ยกเว้น คณะครุศาสตร์ ที่อยู่ใ นระดั บมากที่ สุด โดยคุณ ลักษณะที่มีค่ าเฉลี่ ยสูง สุ ด
ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน รองลงมา คือ พร้อมพัฒนาตน และ บัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งนี้
เมื่อจัดลาดับ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ย รวมสูงสุด คือ คณะครุศาสตร์ รองลงมา คือ
คณะวิทยาการจัดการ และ คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามลาดับ
ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ระดั บ
บัณฑิ ตศึกษา ตามความคิ ดเห็ นของผู้ ใช้บั ณฑิ ตในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาคุณลักษณะตามอัตลัก ษณ์ของบัณฑิ ตแต่ล ะคณะ พบว่ า ส่ว นใหญ่ อยู่ใ น
ระดับมาก ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ที่
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ซื่ อ สั ต ย์ อดทน
รองลงมา คือ พร้อมพัฒนาตน และ บัณฑิ ตนักปฏิบัติ ทั้ง นี้ เมื่อ จัดล าดับ พบว่ า
คณะที่มีค่าเฉลี่ย รวมสูงสุด คือ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น รองลงมาคือ
คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ ตามลาดับ
3.3 ผลการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ในภาพรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูล จานวน 2,973 คน
มีงานทา 1,613 คน คิดเป็นร้อยละ 74.23 เมื่อพิจารณาเป็นคณะ จานวนบัณฑิตที่มีงาน
ท า เมื่ อ เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย อั น ดั บ แรกคื อ บั ณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์
มีงานทาร้อยละ 90.14 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานทา
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ร้อยละ 81.89 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร้อยละ 80.22 ตามลาดับ
ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานทาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.20
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากภาวะการมีงานทาของบัณฑิต พบว่า คณะที่
บัณฑิตทางานตรงสาขามากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิ ทยาการ
จัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลาดับ
3.4 ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560 ส่ว นใหญ่ได้รับ การพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องในงานประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding) จานวน 96 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 74.42 รองลงมาคือ
งานวิจัยที่เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งไม่ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จานวน
17 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 13.18 ทั้งนี้มีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไ ด้รั บ การตีพิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดับ ชาติ ใ นฐาน TCI กลุ่ ม 1 จ านวน 13
ผลงาน คิด เป็ นร้ อยละ10.08 ผลงาน และได้รั บการตี พิม พ์ ในวารสารวิช าการ
ระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 2 จานวน 3 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 2.32
3.5 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
3.5.1 งบประมาณและจานวนทุนวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 2560
มี จ านวนทุ น วิ จั ย ที่ อ าจารย์ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง ทุ น ภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 119 ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของจานวนอาจารย์ทั้ง หมด
รวมจานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย เท่ากับ 14,650,500
บาท โดยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยที่ อาจารย์ส่วนใหญ่ไ ด้รับ คือ จากกองทุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 46 ทุน คิดเป็นร้อยละ 10.69 รวมเป็น
จานวนเงิน 2,154,500 บาท รองลงมา คือแหล่ง ทุนจากสภาวิจัยแห่ง ชาติ (วช.)
จานวน 37 ทุน คิดเป็นร้อยละ 9.18 เป็นจานวนเงิน 11,871,000 บาท และจาก
คณะ จานวน 36 ทุน คิดเป็นร้อยละ 8.36 เป็นจานวนเงิน 625,000 บาท ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พบว่า งบประมาณทั้งหมดเท่ากับ
14,650,500 บาท โดยคณะที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน สูงสุด ได้แก่
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ รั บ งบประมาณ จ านวน 6,525,355 บาท
รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณ จานวน 2,953,700
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บาท และคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหารได้ รั บ งบประมาณ จ านวน
1,808,000 บาท
มีจ านวนทุ น วิจั ย ที่อ าจารย์ ไ ด้รั บ จากแหล่ง ทุ นภายนอก
มหาวิทยาลัย จานวน 117 ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด
รวมจ านวนเงิ น ทุ น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า กั บ
16,315,800 บาท โดยแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับ คือ
จากสานักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ จานวน 90 ทุน คิดเป็นร้อยละ 20.91
รวมเป็นจานวนเงิน 4,350,000 บาท รองลงมา คือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) จานวน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 1.86 เป็นจานวนเงิน 7,334,617 บาท
และจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.มุ่งเป้า) จานวน 6 ทุน คิดเป็น
ร้อยละ 1.40 เป็นจานวนเงิน 1,702,850 บาท
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณางบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง ทุ น
ภายนอก พบว่า งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด เท่ากับ 16,315,800 บาท โดยคณะที่
ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก สูง สุด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับงบประมาณ จานวน 4,239,150 บาท รองลงมาคือคณะ เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ได้รั บ งบประมาณ จ านวน 3,545,000 บาท และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณ จานวน 3,402,133 บาท
3.5.2 จานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560
จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี
พ.ศ. 2560 มีจานวน 446 ผลงาน ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 270 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา
คือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 จานวน 99 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 22.20 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 2 จานวน
รวม 28 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.28 ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
(Scopus/ISI) จานวน 21 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.71และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 11 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 2.47 ทั้งนี้มี
ผลงานวิจัยที่นาเสนอในการประชุมแต่ไ ม่ได้ลงในรายงานสืบเนื่อง ระดับชาติ และ
นานาชาติ จานวน 17 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.81
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สาหรับคณะที่มีผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์
ในฐาน Scopus/ISI มากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
13 ผลงาน รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 4 ผลงาน
เมื่อพิจารณาอั ตราส่วนระหว่างจานวนงานวิจัยที่ไ ด้การ
ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 ต่อจานวนอาจารย์ทั้ง หมด คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.99
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละคณะ พบว่า คณะที่มีค่าอัตราส่วนของจานวนงานวิจัยที่มี
การตีพิมพ์ต่อจานวนอาจารย์มากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิด
เป็นอัตราส่วน 1.31 รองลงมาคือ คณะวิ ทยาการจัดการ คิดเป็นอัตราส่วน 1.15
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นอัตราส่วน 1.10
สาหรับผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในปี พ.ศ.
2560 มีจานวนทั้งสิ้น 9 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
พบว่า จานวนผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus มีจานวนรวมทั้งสิ้น 7
รายการ และวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI1) มีจานวนรวมทั้งสิ้น 2 รายการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4.1.1 อธิการบดี
4.1.1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของอธิการบดี ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยการบริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความพึงพอใจสูงสุดเป็นลาดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาองค์ การอย่างยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรู ปการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริและตามลาดับ ส่วนผลการ
ประเมินตนเองของอธิการบดี พบว่า มี การปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
อธิการบดีมีความพึงพอใจการบริหารตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 2 และ 4 ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก
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4.1.1.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่ อ คุ ณลั ก ษณะของอธิ ก ารบดี ในภาพรวมและรายด้ า นในระดับ มาก โดย
คุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นลาดับ
แรก ได้แก่ ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาได้แก่ ภาวะผู้นา ส่วน
ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองนั้น อธิการบดี พบว่า มีความ
พึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสาย
วิช าการมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ ปานกลาง ส่ว นบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วาม
พึง พอใจในระดับมาก โดยประเด็นที่บุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจสูงสุดเป็นลาดับแรก ได้แก่ บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนผลการประเมินตนเอง ในภาพรวม พบว่า อธิการบดีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด
4.1.1.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า
อธิการบดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และการบริหารงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีวางแผนการทางานที่เป็นระบบ เป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้นา สามารถตั ดสินใจแก้ ปัญหาได้อย่างรอบคอบ มีการตั ดสินใจและชี้แจง
เกี่ยวกับ นโยบายที่จะปฏิ บัติให้เกิ ดประโยชน์ไ ด้อ ย่างชัดเจน ใช้ หลักธรรมในการ
บริหารงาน เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติกับบุคลากร
ทุกคนยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าถึง ได้ง่าย ไม่ถือตัว และสร้างขวัญ และ
กาลังใจการทางานให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ส่วนในด้านการบริหารงาน มีผลงานของอธิการบดีที่สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ 1) บัณฑิตนักปฏิบัติที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
มุ่งเน้นไปที่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ นักศึกษาจบไปก็ไปทางานเป็นส่วนใหญ่
ด้วยชื่อ มรพส. เป็นที่ยอมรับ มีผลงานที่ชัดเจน 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 3) การส่งเสริม Start Up เป็นการสร้างแรงผลักดันให้
นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ3) การส่งเสริมและให้งบประมาณในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสหกิ จ (Co-operative Education) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
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ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีระบบ และได้รับประสบการณ์ตรงจาก
สถานประกอบการก่อนสาเร็จการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ปฏิ รู ป การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ 1)มีการส่ง เสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน
สัง คมศาสตร์ ม ากขึ้ น ซึ่ ง เดิ ม งบประมาณที่ ใ ช้ ส นั บ สนุน การวิ จั ย จะเน้ น ไปที่ วิ จั ย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการส่งเสริมการวิจัยทางด้านสัง คมศาสตร์นี้ ส่ง ผลให้
คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสตร์มีขวัญและกาลังใจในการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 2)มุ่งเน้นให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการ 3)มีการจัดโครงการสัมมนาการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อ จะได้ มี เ วที ไ ว้ ส าหรั บ
คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
ผลงานในด้านการยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง ของอธิการบดี ยังไม่เด่นชัด และขาดความชัดเจนในเรื่องของ
นโยบาย ไม่เห็นภาพเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ยกระดับการทานุบารุงงาน
ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ ตอนล่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ มี ข้ อ มู ล ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมให้ท้องถิ่น ไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นได้ใน
เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง ได้อธิการบดีควรทบทวนการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร์นี้ เพื่อ สร้างความเข้มแข็ง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยังยืน
ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ 1) มีการกระจายอานาจให้กับคณะ มีความเป็น
ธรรมสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนได้เ หมือนกัน ทุกคณะ 2) การบริหารจั ด
การเงินรายได้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่ามีการจัดทาแผนการบริหารจัดการเงินของ
มหาวิทยาลัย มีการกากับติด ตาม และคอยกระตุ้นเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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นอกจากนี้ผลงานที่นับว่าประสบความสาเร็จอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมใน
ด้านนี้ คือ การดาเนินการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น Green University เช่น การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมอนุรักษ์พลังงานจนได้รับงบประมาณสนับสนุน
50 ล้ านบาท ในการติ ดตั้ ง Solar Cell การท า Green Office และ Happy
Classroom เป็นต้น ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรนั้น
ได้ดาเนินการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแสดงออกทางความพึงพอใจ
ของทุกฝ่าย และ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการทางความคิดร่วมกัน
ในประเด็นต่างๆ
ทั้ ง นี้ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาในการบริ ห ารของอธิ ก ารบดี ได้ แ ก่
1) ควรจัดเตรียมสถานที่จอดรถจักรยานให้มีความพร้อมมากกว่านี้ 2) ควรมีเกณฑ์
และข้อกาหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อนามา
จัดสรรสิ่งปลูกสร้าง และสามารถตรวจสอบได้ 3) ควรมีรายละเอียดในการรับสมัคร
และคุณสมบัติของผู้สมัครในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยใน ตาแหน่งอาจารย์
ที่ชัดเจน 4) ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ควรกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณการทาวิจัยแยกระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ให้เกิด
ความเท่าเทียม 5) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ควรมีแผนที่
ชัดเจนในระดับคณะ 6) ควรมีการจัดโครงการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตาบลใน
ท้องถิ่น 7) ควรมุ่งเน้นการจัดการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การทางานเชิงรุก
และร่วมผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง อีกทั้งขั้นตอนในการถ่ายทอด
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ค วรอาศั ย การตั ด สิ น ใจที่ ชั ด เจน และให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ามารถ
ดาเนินงานต่อได้ ควรมีนโยบายในการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดย
เปรียบเทียบจากภาระงานที่ผ่านมาเป็นสาคัญ และจัดสรรตาแหน่งลงทุกหน่วยงาน
ตามความจาเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานนั้น 9) ควรมีแนวทาง
ให้การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและสวัสดิการและความมั่นคง ของอาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้าง และควรมีนโยบายให้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ที่ทางานเกิ น 10 ปี
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10) อธิการบดีควรมีการลงพื้นที่เพื่อสารวจและตรวจ
เยี่ยมบุคลากรในแต่ละคณะ ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง มีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข
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4.1.2 คณบดีคณะครุศาสตร์
4.1.2.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริ ห ารงานของคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยการ
บริหารงานที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่บุคลากรสายวิชาการ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงาน ของคณบดีคณะครุศาสตร์ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ ทั้งในภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร์ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.2.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของคณบดีคณะครุศาสตร์ ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะเป็น
รายด้าน พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความพึ งพอใจในคุณลักษณะส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นคุณลักษณะ ด้านภาวะผู้นา และการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ที่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่ อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้งในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ส่วน
การประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
ตนเองในภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ประเมินตนเองว่า มี
คุณลักษะในด้านความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สาหรับด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากร
สายวิชาการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรสายสนับสนุน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดี
คณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
4.1.2.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า
คณบดีค ณะครุ ศาสตร์ เป็ นผู้ที่มี ความมุ่งมั่นตั้ ง ใจท างานดี เพื่ อให้ค ณะครุ ศาสตร์
ประสบผลสาเร็จ มีอัธยาศัยดี เข้าถึงง่าย มีความเป็นกัลยาณมิตรกับอาจารย์และ
บุคลากรยามที่บุคลากรมีปัญหาก็จะให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นกันเอง เป็นผู้บริหารที่ดี ให้ความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
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ในส่ ว นของการบริ ห ารงาน ผลงานที่ เ ด่ น ชั ด คื อ
เรื่ องการปรั บสภาพอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อมของคณะครุ ศาสตร์ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว ทาให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น ทั้งนี้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน คือ
ควรกาหนดแนวทางในการบริหารงานให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคณะได้
อย่างมีคุณภาพ ควรให้อาจารย์ทุกคนได้รับทราบและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก ารและการบริ ห ารงบประมาณ ควรเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง
ทางด้านวิชาการ และระบบการบริหารวิชาการให้มากยิ่งขึ้น ควรมุ่งเน้นโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพทาง ด้ านงบประมาณ ควรจั ดสรรงบประมาณที่เน้ น
ทางด้านวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนลงสู่สาขาให้
มากขึ้นและเพียงพอ ส่วนในด้านการวิจัย ควรจัดทาโครงการส่งเสริมการทาผลงาน
วิชาการของอาจารย์ ให้เป็นรูปธรรมและควรส่งเสริมด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ภายในคณะ ไม่ควรรองบประมาณจากสถาบันวิจัยเพียงอย่างเดียว
4.1.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1.3.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วน
การประเมิ น ตนเอง พบว่ า คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.3.2 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก
ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึง
พอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด
4.1.3.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้
ว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคนรุ่นใหม่ อัธยาศัยดี เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วม ตรงไปตรงมา ชัดเจน มีความเป็นผู้นาสูง คิดเร็ว ทาเร็ว กล้าได้
กล้ า เสี ย ใส่ ใ จผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา รั บ ฟั ง ปั ญ หาและพร้ อ มแก้ ไ ข มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
วิสัยทัศน์กว้างไกล ให้คาแนะนาและทางเลือกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติ
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ในส่วนของการบริหารงาน พบว่า คณบดีมีทางาน
เป็นระบบ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ผลงานเด่นชัดในปีนี้ คือ การนาวารสารเข้าสู่
ฐานข้ อ มู ล ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย กลุ่ ม 2 การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ท าให้
สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาปริญญาตรีและอาจารย์ได้รางวัล
จากการนาเสนอผลงานระดับชาติถึง 27 รางวัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้โดยใช้การตีพิมพ์ในวารสาร มีการวางนโยบายในการดาเนินงาน
ของแต่ ล ะสาขาที่ ชั ดเจน การพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากร ให้มี ค วามก้ าวหน้า ทาง
วิชาการ ส่ง เสริมและผลักดันในการหาแหล่ง ทุนให้อาจารย์ทาวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมถึง การหาแหล่ง ทุน ให้นั กศึ กษาได้ เรี ยนฟรี และศั กยภาพในการขอ
งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง อาคารเดิ ม และก่ อ สร้ า งอาคารใหม่ ทั้ ง นี้ มี ผู้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงาน คือ ควรสร้างความเข้าใจและอธิบาย
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของคณบดี ใ ห้ กั บ อาจารย์ แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากคณบดีเป็นผู้ที่คิดเร็วทา
เร็ว ส่งผลให้บางครั้งผู้รับนโยบายตามไม่ทันความคิดของท่าน ควรส่งเสริมนโยบาย
ในการจั ด หาเงิ น รายได้ จ ากภายนอกให้ ม ากขึ้ น และควรจั ด ให้ มี ก ารออกบริ ก าร
วิชาการครอบคลุมทุกสาขา
4.1.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.4.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความ
พึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงานของคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ มีความพึ งพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้ ง
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.4.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองทั้งในภาพรวมและราย
ด้านในระดับมากที่สุด ยกเว้นคุณลักษณะด้านความสามารถในการให้คาแนะนาด้าน
การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ ที่ ค ณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจในระดับมาก
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ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากร
4.1.4.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุป ได้
ว่า คณบดีคณะมุษยศาสตร์ เป็นผู้ใหญ่ใจดี มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ให้เกียรติ
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น ให้ ค าปรึ ก ษา เมื่ อ มี ปั ญ หาสามารถติ ด ต่ อ ได้
ตลอดเวลา ให้แนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เป็นนักบริหารมืออาชีพ มีทั้งด้านศาสตร์
และศิลป์ มีความยุติธรรม เน้นความถูกต้อง มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติง านด้วยความ
โปร่ง ใส มีความยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเรื่องระเบียบปฏิบัติมากจนเกินไป มีความเป็น
ธรรมกับทุกหลักสูตร และใส่ใจความรู้สึกของอาจารย์ในคณะ สร้างขวัญกาลังใจใน
การทางาน
ในส่ วนของการบริห ารงานคณบดี ได้ ด าเนิ นการ
ตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยอย่างมีมีการส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ในการทา
ผลงานวิชาการ สร้างขวัญและกาลังใจโดยให้รางวัลหรือ ยกย่องเชิดชู ทาให้อาจารย์
มีกาลังใจในการทางานและได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้บริหารที่มองเห็นความสาคัญของ
อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรการจัดสรรงบประมาณภายในคณะลงไปสู่
หลักสูตร ลงสู่นักศึกษา ผลงานของคณบดีที่สาคัญ ได้แก่ โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่ให้ความสาคัญกับบัณฑิตและนักศึกษาเป็นหลักการผลักดันอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการการส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่องอาเซียน ความสามารถในการบริหาร
จัดการในงบประมาณที่จากัด ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงาน คือ
คณบดีควรมีทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ทางานจะหนักคนเดียว
4.1.5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4.1.5.1 บุค ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด
4.1.5.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
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ระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก ในด้านการบริหารจัด
การเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ พึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีความ
พึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากเช่นเดียวกับบุคลากร
4.1.5.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้
ว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ที่มีการบริหารงานที่ดี ทางานเชิงรุก มีการ
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรภายในคณะมี ก ารพั ฒ นาตนเองในทุ ก ๆ ด้ า น มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการทางาน บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรมในการ
จัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน และมีการกระจายอานาจในการบริหารงานได้ดี
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในทุกคนคณะมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการทางาน
ในส่ว นของการบริ หารงาน มี ผ ลงานที่ส าคั ญ คื อ
นโยบายการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
โดยการมอบเงินรางวัล จานวน 10,000 บาท การส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะให้
ความสาคัญในเรื่องการทาวิจัยและการบริการวิชาการมากขึ้น ซึ่งคณาจารย์ในคณะ
สามารถขอทุนทาวิ จัยได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เครือข่ายระบบสื่อสารภายในคณะเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน และนักศึกษาในคณะที่สาเร็จการศึกษา มีภาวะการมี ทางานค่อนข้างสูง และ
ได้ รั บ ค าชื่ น ชมจากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ว่ า มี ค วามสามารถในการท างานได้ ดี ทั้ ง นี้ มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ 1)ควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการผลิต
บัณฑิต นักปฏิ บัติเพื่ อพัฒนาอนุ ภูมิภาคน้าโขง ให้มีความชั ดเจนว่าในแต่ละสาขา
จะต้องปฏิบัติอย่างไร 2) ควรกาหนดแผนปฏิบัติง านในแต่ล ะหลักสูตรให้มีความ
ชัด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อง่ า ยต่ อ การน าไปปฏิ บัติ และคณะควรมี ก ารวางแผนการ
ดาเนินงานในระยะยาว อาทิ แผนการดาเนินงานระยะยาว 10 ปี 3)ควรมีการชี้แจง
เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้ กับสาขาวิ ชา 4)ควรมีเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ชัดเจนในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาทางานในคณะ 5)
ควรมีนโยบายการจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอก 6)ควรจัดสรรงบประมาณ
และการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้ง าน เพื่อให้
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ITM) นี้ ได้
ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ 7)ควรมีงบประมาณที่เป็นกองกลาง ไว้สาหรับใช้ใน
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การจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 8)ควรมีงบประมาณด้านการวิจัยสาหรับคณะเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ นอกจากนี้ คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่มี
ความชานาญแตกต่างกัน ควรนาความรู้ของคณาจารย์ในแต่ละหลั กสูตรมาบูรณา
การร่วมกัน และ 9) ควรส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตร อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการร่วมกันต่างๆ ร่วมกัน ควร
สร้างความร่วมมือให้ได้ความไว้ใจของทุกคนในการทางาน จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
และความสุขในการทางาน
4.1.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4.1.6.1 บุค ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึง พอใจต่อการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.6.2 บุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับ สนุนมี ความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวม
และรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว่ า คณบดี ค ณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของตนเองใน
ภาพรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ พบว่ า บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ ในระดับมาก ส่วน
ผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึง
พอใจในภาพรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด
4.1.6.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้
ว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการ
ทางาน กาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นาสูง มีความ
รับผิดชอบ ไม่โยนหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น บริหารงานคณะได้อย่างมีระบบ
แบบแผน และสามารถดาเนินการได้สาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ผู้ ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ทางานด้วยความโปร่งใส
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ในส่วนของการบริหารงาน นั้น บุคลากรในคณะทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตอบสนองนโยบาย
และท างานเป็ น ที ม เมื่ อ ประสบปั ญ หาบุ ค ลากรในคณะสามารถขอค าปรึ ก ษา
ค าแนะน าจากคณบดี ไ ด้ ทุ ก เรื่ อ ง และอธิ บ ายชี้ แ จงรายละเอี ย ด จนได้ รั บ ความ
กระจ่าง ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ เน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบวงจรตั้งต้นน้าถึงปลายน้า โดย
เน้นเรื่องของกระบวนการผลิตตามการเกษตร เช่น การปลูกพืชไร่ พืชสวนต่างๆ
การส่งเสริมการวิจัย โดยส่งเสริมการทาวิจัยในเรื่องของปรัชญาการพัฒนาชุมชน
เน้นการพัฒนาโรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ได้ ท รงมี พ ระราชด ารั ส ไว้
นอกจากนี้มีการสนับสนุนเรื่องของการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ในคณะท าวิจัย และของบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอก ส่ง เสริมให้
คณาจารย์มีการทาวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย ผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่ไม่ค่อย
มีประสบการณ์ในการทาวิ จัยให้สามารถทาวิจัยได้มากขึ้น การนาผลผลิตที่ได้มาต่อ
ยอด โดยท าการแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ลค่ า ของผลผลิ ต การพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้งนี้บุคลากรที่ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ
บางครั้งการนานโยบายต่างๆ มาปฏิบัติในคณะ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายให้
ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ควรเน้นการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยการจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือการจัด
แหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจ และจัดหาแหล่ง
ทุนภายนอกจากเครือข่ายหน่วยงานในท้องถิ่น ให้เพิ่มมากขึ้น และในด้านการจัดการ
เรียนรู้นั้นคณะควรเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษา
4.1.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.1.7.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและราย
ด้า นอยู่ใ นระดั บ มาก ส่ วนผลการประเมิ น ตนเอง พบว่า คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกับบุคลากร
4.1.7.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายด้าน
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อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวมในระดับมากที่สุด ในด้านการ
บริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและราย
ประเด็ นอยู่ ในระดั บมาก ในขณะที่ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น มีค วามพึง พอใจทั้ง ใน
ภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว่ า
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
4.17.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้
ว่ า คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เป็ น บุ ค คลที่ มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น า คิ ด
รอบคอบ ทางานโดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและทางานเชิง รุก ให้โอกาสคน
และเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของบุคคลผู้อื่น เช่น การเปิดรับฟัง ทุกข้อโต้แย้งเพื่อ
นาไปเป็นสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ
ในด้านการบริหารงานนั้นมีผลงานที่สาคั ญ คือ มี
การผลักดันให้คณาจารย์ในคณะทาโครงการวิจัย และส่ง เสริมให้ขอทุนทาวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้อาจารย์นางานวิจัยไปเผยแพร่ใน
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และตีพิมพ์ ในวารสาร การ
สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ หลักสูตรเซรามิกส์
สามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่ดีให้กับนักศึกษา ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ คณบดีควรให้ความสาคัญ
กับแต่ละหลักสูตรสาขาอย่างเท่าเทียมกัน และอยากให้ลงลึกในรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานในแต่ละศาสตร์ของแต่ละสาขาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะควร
จัดทาวารสารของตนเองเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ควร
ส่งเสริมการทาวิจัยของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหรือหาแหล่งทุนให้ เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และ ควรแสวงหาช่องทางในการหาเงินรายได้เข้าสู่
คณะ
4.1.8 คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
4.1.8.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึง พอใจต่อการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารงาน
ทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจใน
การบริหารงานในแต่ละยุ ทธศาสตร์ในระดับมากและมากที่สุด ส่วนผลการประเมิน

28

ตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่ นมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.8.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสาย
วิชาการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มี
ความพึ ง พอใจในภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั บ สาย
สนับสนุน
4.1.8.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้
ว่า โดยบุคลิกภาพส่วนตัวคณบดีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ใจดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงได้
ง่าย และมีความสามารถในการประสานกับเครือข่ายองค์กรภายนอกได้ดี แต่บาง
สถานการณ์ ยั ง ขาดความชั ด เจน และไม่ เ ด็ ด ขาดในการบริ ห าร บางครั้ ง ไม่ ก ล้ า
ตัดสินใจ ตัดสินใจล่าช้า
ในด้านการบริ หารงานนั้นผู้ ให้ข้อมู ลส่วนใหญ่ ให้
ข้อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั นว่ า คณบดี มี ค วามสามารถในการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ายภายนอกได้ดี การขับเคลื่อนศูนย์วัฒนธรรมทางสังคม ได้ขับเคลื่อนเป็น
รูปธรรมชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในด้านการทาวิจัยให้กับอาจารย์ใน
คณะ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรมีการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์
ด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับคณะ ให้ชัดเจนว่าผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบโจทย์ ระดั บท้ องถิ่ นอย่า งเดี ยวหรือ ผลิ ต บัณ ฑิต ที่ ไ ปแข่ ง ขัน ในตลาดแรงงาน
ต่างประเทศได้ เพื่อให้หลักสูตรของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
จัด บริ ก ารข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการได้ ควรส่งเสริมให้มีการผลิตตารา เอกสารประกอบการสอน
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สื่อที่มีคุณภาพ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติที่ดีในการสอน นอกจากนี้
ควรมีกิจกรรมและแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทางานระหว่างอาจารย์ใน
คณะ /สาขา ส่วนในเรื่องการบริหารงานและการสั่งการนั้น คณบดีควรมีการตัดสินใจ
ที่ชัดเจน เด็ดขาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที โดยเฉพาะด้านการจัดการ
งบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนให้พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่
4.1.9 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.1.9.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนที่
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ การ
บริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง พอใจสูง สุดเป็น
ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ การพั ฒนาและควบคุ มคุ ณภาพการจั ดการเรี ยนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.9.2 บุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ในขณะที่
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรทั้ งสาย
วิชาการและสนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีบัณฑิ ตวิทยาลัยมีความพึง พอใจใน
ภาพรวมและรายประเด็น ในระดับมากที่สุด ยกเว้นประเด็น มีความสามารถในการ
แสวงหาเงินรายได้จากภายนอกที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง
4.1.9.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีการทางานที่เป็นระบบ มีแผนการทางานชัดเจน ทางาน
ด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา มองดูจากลักษณะภายนอกเหมือนเป็นคนแข็ง แต่
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ความจริ ง แล้ ว มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการท างานค่ อ นข้ า งสู ง บริ ห ารงานได้ ดี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี
ในด้ า นการบริ ห ารงาน คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี
ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย จนเข้าสู่ฐานอ้างอิงงานวิจัย TCI กลุ่ม 1 การส่งเสริมทาวิทยานิพนธ์ในระบบ
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ i-thesis ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ การเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่สามารถจัดได้ดีและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายใน
การเข้ า ร่ ว มงานประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและส่ ง ผลงานน าเสนอในการ
ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการอย่ า งดี เ ยี่ ย ม และการสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาจัดทาบทความวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
บัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโดยการเข้า
ร่ ว มการจั ด สั ม มนาเครื อ ข่ า ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในส่ ว นของการให้ บ ริ ห ารนั้ น
บุคลากรและ นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความประทับใจเกี่ยวกับการทางานของบัณฑิต
วิทยาลัย ในการให้บริการที่เป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ การอานวยความสะดวกแก่
นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มาติ ด ต่ อ ประสานงาน เข้ า ถึ ง ง่ า ย ประสานงานรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ มี
ข้อ เสนอแนะเพื่อ การพั ฒนา คือ ควรมี การกากั บติ ด ตามนั กศึ ก ษาอย่ างต่ อเนื่ อ ง
เนื่องจากเมื่อนักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกาหนด และเหลือเพียงการ
ทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเริ่ มห่างหายจากการเข้ ามาเรี ยนในแต่ละคณะ ทาให้
นั ก ศึ ก ษาท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาเกิ น
ระยะเวลาที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ การประสานงานกับประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ในการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาระบบ Website ของบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สะดวก
ต่อการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายิ่ง ขึ้น และควรมีการจัดทา
คู่มือในการเรียนให้กับนักศึกษาในระดับบั ณฑิตศึกษา ตั้ง แต่เริ่มต้นไปจนถึง สาเร็จ
การศึก ษา ว่า จะต้อ งปฏิบัติ อย่างไร เกณฑ์ในการสาเร็จการศึกษาของนัก ศึกษามี
อะไรบ้าง
4.1.10 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.1.10.1 บุค ลากรสายวิช าการมีค วามพึ ง พอใจต่ อการ
บริหารงานของผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง พอใจ ใน
ภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว่ า
ผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึง พอใจต่อการ
บริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.10.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจทั้งใน
ภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว่ า
ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.10.3 ผลการสนทนากลุ่ม และการคาถามปลายเปิ ด
สรุป ได้ ว่า ผู้ อานวยสานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นผู้ที่ มีม นุษ ย
สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทางาน มีการ
วางแผนการบริหารงานได้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี
ในด้านการบริหารงาน ผู้อานวยสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลงานของที่สาคั ญ ได้แก่ การสร้ างแหล่ง เรีย นรู้ที่ มี
คุณภาพ การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทาให้ห้องสมุดมี
ชีวิตชีวายิ่งขึ้น การพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์ไ ว้เพื่ออานวยความสะดวกแก่
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ การพัฒนาระบบ Quick Response (QR Code) การพัฒนาระบบ
การสั่ง ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยัง พัฒนาระบบไว้ใช้สาหรับแจ้งเตือน
การยืมคืนหนังสือ การถ่ายโอนตารา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแต่ละหลักสูตร ไปไว้ในห้องสมุดของแต่ละคณะ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาแต่ละคณะที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ของตนเอง มีการนาหนังสือ
ใหม่ เข้ า มาเร็ ว ทั น ตามยุ คสมั ย ทั้ ง นี้ข้ อ เสนอแนะเพื่อ การพั ฒ นา คื อ ควรมี ก าร
ปรับปรุงสถานที่ เช่น แบ่งบริเวณภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ให้ชัดเจน โดยแบ่งบริเวณสาหรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการทางานอ่านหนังสือ และ
บริเวณสาหรับผู้ที่ทางานกลุ่ มที่ต้องมีการสนทนา ซึ่งอาจจะรบกวนผู้อื่นได้เสียงดัง
การปรั บ ปรุ ง โรงอาหารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ถู ก
สุขลักษณะ จัดหาหนั งสือให้เพียงพอสาหรับนักศึกษา คณาจารย์แต่ละสาขาวิช า
รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการ update หนังสือ ตารา ในบางสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ ให้
มีความทันสมัย โดยเฉพาะหนังสือ ทางด้านกฏหมาย ควรสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านหรือส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่ควรจะนาไปไว้ในส่วน
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.11 ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.11.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
4.1.11.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง พอใจต่อคุณลักษณะของ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึง พอใจต่อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
ด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ พบว่า บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ส่วนผล
การประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด
4.1.11.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุป
ได้ว่า ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์
และอัธยาศัยที่ดี มีการทางานเชิงรุก วางแผนการทาอย่างเป็นระบบ ที่สาคัญคือเป็น
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มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ทั้งเครือข่ายที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และบุคลากรภายนอก และมีความสามารถในการแสวงหางบประมาณจากเครือข่าย
ภายนอก
ในด้านการบริหารงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมที่บริหารงานโดยดาเนินการตามนโยบายของผู้อานวยการ
ท่า นเดิม แต่ เน้ นการท างานเชิง รุก และการบริห ารงานโดยอาศัย เครื อข่ ายความ
ร่ ว มมื อ จากภายนอก เน้ น การส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายและ
เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมมากขึ้นสังคม อาทิ การจัดตั้งชมรมพระเครื่อง เป็นต้น
ทาให้ภ าพลั กษณ์ของส านั กศิลปะและวัฒ นธรรมจากเดิ มที่ เน้ นเพี ยงแค่ท างด้า น
ศิ ล ปะการแสดง มี ก ารจั ด ท าโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด กิ จ กรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชมรมวงดนตรี
มังคละ ถือเป็นการอนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในจังหวัด
พิษณุโลก และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น ขอ
งบประมาณความร่วมมือจากจังหวัดมาดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น มาทา
การประชาสั มพั นธ์เ รื่อ งแหล่ งท่ องเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม โดยการประกวดหนั ง สั้ น
กิจกรรมก้าวคนละก้าวและเครือข่ายศิลป์สองแคว
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ควรกาหนดบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นผลงานของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมสาหรับชุมชน ซึ่งจะทาให้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ และเป็นที่รวบรวมความรู้
ทางด้านภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดหรือในภาคเหนือตอนล่าง ควรมี
จุ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ จุ ด บริ ก ารส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจสอบถามข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรม ควรส่งเสริมให้มีการศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไป
บูรณาการในการเรียนการสอนให้มากขึ้นควรมีรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน และเล็งเห็นถึง ความสาคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อไปและ ควรมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกให้มากขึ้น เพื่อจะ
ได้นาผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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4.1.12 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.12.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนามีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.12.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้อานวยการสถาบันวิจัย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผลการประเมิน ตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด ใน
ด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.12.3 ผลการสนทนากลุ่ ม และการค าถามปลายเปิ ด
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี แ ละมี
วาทศิลป์ สุขุม วิสัยทัศน์ ชอบความท้าทาย มั่นใจในตนเอง ให้โอกาสคนและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อื่น มีความมุ่งมั่ นและตั้งใจในการทางาน และมีความยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงาน
ในด้านการบริหารงานนั้น มีผลงานที่สะท้อนให้เห็น
ภาพที่ ชัดเจนในเชิ งประจัก ษ์ในปีงบประมาณ 2560 คือ การท างานที่เป็น ระบบ
โดยเฉพาะตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ มีการพัฒนาระบบ
ช่องทางในการประชาสัมพั นธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและการกากับติดตามต่างๆ
เช่น ข่าวสารแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ระบบการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นต้น การส่งเสริมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทา
วิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น การกระตุ้น ส่งเสริมและผลักดันให้ทาวิจัย โดยการ
ดูแลเอาใจใส่โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการทาวิจัย เช่น การเขียนโครงการ การ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก เช่น สสส. วช. การส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับแหล่ง
ทุนสนับสนุนในการท าวิจั ย การจัดกิ จกรรม Road Show เพื่อ เปิ ดรับ ฟัง ความ
คิดเห็นจากคณะต่างๆ การสร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ให้กับอาจารย์ ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

35

การให้ความรู้กับนักวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ทดลอง ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรกาหนดเกณฑ์ในการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้
มี ค วามเข้ ม น้ อ ยกว่ า นั ก วิ จั ย รุ่ น เก่ า การลดมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ในการพิ จ ารณา
งบประมาณเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ควรมี เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาการจั ด สรร
งบประมาณการทาวิจัยแยกระหว่า งสาขาวิทยาศาสตร์กับสัง คมศาสตร์ การจัดทา
ระบบออนไลน์เกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย พัฒนาระบบในการ
เบิกจ่ายที่ยังมีความล่าช้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรแสวงแหล่งทุนวิจัยจาก
ภายนอกให้ ม ากขึ้ น ควรจั ด ตั้ ง ให้ มี ศู น ย์ ก ลางหรื อ หน่ ว ยรั บ โจทย์ จ ากสถาน
ประกอบการวิสาหกิจ จากภายนอกแล้วน ามาเสนอให้ นัก วิจัยแล้วแต่ความถนั ด
และควรสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นงานวิ จั ย ให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะศาสตร์ แ ละงานหรื อ
โครงการต่างๆ
4.1.13 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
4.1.13.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมและราย
ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก ส่ วนผลการประเมิ นตนเอง พบว่ า ผู้อ านวยการส านั กงาน
อธิการบดีมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านใน
ระดับมาก
4.1.13.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมและราย
ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก ส่ วนผลการประเมิ นตนเอง พบว่ า ผู้อ านวยการส านั กงาน
อธิการบดี มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมีความ พึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการผลประเมิน
ตนเองในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.1.13.3 ผลการสนทนากลุ่มและการคาถามปลายเปิด
สรุปได้ว่า ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม มีจิตใจเมตตา ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น สามารถระงับอารมณ์
โกรธได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบและรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน คอยกากับติดตามงานตลอดเวลา เป็นบุคคลที่คิดบวก
มีความเสียสละในการทางาน มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว และทางานร่วมกันกับผู้อื่น
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เสมือนพี่ช่วยเหลือน้อง นอกจากนี้ ยังมีความรอบคอบในการบริหารงาน อาทิ การ
ตัดสินใจในบางเรื่องนั้น ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีจะไม่ตัดสินใจโดยพลการ
ทั้งนี้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันตัดสินใจเพื่อ
หาข้อสรุปที่ดีที่สุด
ใน ด้ า นก าร บริ หาร งาน พบว่ า ผลงานขอ ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีที่สาคัญ คือ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานและมี
การมอบอานาจให้กับผู้อานวยการกองต่างๆ โดยผู้อานวยการสานัก งานอธิการบดี
เป็นผู้กากับติดตาม ทาให้การทางานมีระบบและลดขั้นตอนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้
พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี และด าเนิ น โครงการส านั ก งานสี เ ขี ย ว
(Green Office) ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินในระดับเหรียญทองในปี
หน้ า มี ก ารขั บ เคลื่ อ นโครงการต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคีปรองดอง และความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน อาทิ การให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
ได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร การมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน และรับฟังซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในองค์การ ในส่วนของการ
สร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ให้รับฟั งปัญหาและช่วยกันหาทางออกของปัญ หา
ร่วมกัน และส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ อาทิ สาหรับ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง E- document การจองรถ การจองห้ อ งประชุ ม นอกจากนี้
แอพลิเ คชั่น ในการแจ้งการใช้น้า ประปาและไฟฟ้า ทั้ง นี้มี ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา คือ ต้องการผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีควรให้ความสาคัญกับบุคลากร
ในหน่วยงานอย่างเท่าเทียม มองอย่างรอบด้าน มองเห็นการทางานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
4.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.2.1 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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และ การจัดการศึกษาที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุ ดใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้าน
อาจารย์ผู้สอน รองลงมา คือ ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและด้านการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ช าการ ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง 3 ด้ า น ส่ ว นการจั ด การศึ ก ษาที่
นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้านสื่อ/อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
เมื่อจาแนกตามคณะ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรีภาคปกติ
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในระดับ
มากทุกคณะ โดยคณะที่นัก ศึกษามีค วามพึง พอใจที่มีค่ าเฉลี่ยสู ง สุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รองลงมาคื อ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีความ พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะที่นักศึกษามีความพึง พอใจต่อการจัด
การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด
นั ก ศึ ก ษาให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ของ
มหาวิทยาลัย ที่สาคัญ ได้แก่ โครงการวันราชภัฏ มีการนาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะเข้าร่วม เริ่มจัดโครงการปีนี้เป็นปีแรก โครงการตากลม
ชมทุ่งของกองส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา มีผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นจานวนมาก มีการผลักดันให้แต่ละคณะส่ง ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง มินิ
มาราธอน และเปิดโอกาสให้คนภายนอกสามารถเข้าร่วมได้ ทางด้านวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้ลาดับ 4 การมี
จักรยาน OFO ให้นักศึกษาได้ใช้บริ การและมีรถไฟฟ้า บริการรับ -ส่ง มีการพัฒนา
ถนนทางเข้าประตู 2 และประตู 3 มีการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ มี
การบริการร้านสะดวกซื้ อ เช่น มินิมาร์ทและเซเว่น ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้
สะดวกสบายมากขึ้น การสร้างอาคารเรียน ห้องน้า และทาซุ้มทางเข้ามหาวิทยาลัย
และมีการปรับทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น และห้องสมุดมี
การบริการสื่อการเรียนการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ห้องคาราโอ
เกะ มี ระบบสืบ ค้น และ ตู้ยื ม- คืน หนัง สือ ที่ส ะดวก เป็ นต้ น ส่ว นโครงการที่ไ ม่
ประสบความสาเร็จของมหาวิทยาลัย คือ โครงการพิบูลปั่นสุขซึ่งมีการประสานงาน
ของแต่ละภาคส่วนขาดความชัดเจน
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ความภาคภู มิ ใ จในมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ความมี ชื่ อ เสี ย งดั้ ง เดิ ม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจานวนนักศึกษา
จานวนมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถเป็นมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
ที่อยู่แถวหน้าได้ อาจารย์มีความรู้และถ่ายทอดได้ดี เป็นกันเอง เพื่อนๆ พี่ๆ สนิท
สนมและรู้จักกัน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดขณะทางานจริงๆ
มีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนทาให้มีทักษะหลายๆ ด้าน ได้ร่วมกับอาจารย์ในการ
บริการวิชาการในท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ส่วนในด้านสังคมและการใช้
ชีวิต อาจารย์ในคณะมีความเข้าใจ พัฒนาให้นักศึกษาเป็นครูที่พัฒนาท้องถิ่น เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติ ได้ลงมือทา อาจารย์ ที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่ ให้คาแนะนาในทุกๆ
ด้าน มีวิธีการเรียนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย และได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในชีวิต
จริง และได้ประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น มีก ฎระเบียบ คุณธรรมจริยธรรม
และสภาพแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารสถานที่ ควรเพิ่มไฟในถนนสายนอกเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามปลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น ให้ ป ระตู ทุ ก ประตู ปิ ด ช้ า ลง ต้ อ งการให้ มี
สวนสาธารณะรอบสระทะเลแก้ว เพราะเรียกราชภัฏสวนทะเลแก้ว อยากจะให้ทะเล
แก้วเป็นแลนด์มาร์ค ควรมีมาตรการเพิ่มความระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยบน
ถนน และจัดสถานที่สาหรับทากิจกรรมในร่มเพิ่มเติม เช่น มีลานกิจกรรมในร่ม เป็น
ลานอเนกประสงค์สาหรับคณะที่มีเด็ก 300-400 คน ปรับปรุง อาคารสถานที่ และ
เครื่ องอานวยความสะดวก ปรับ ปรุ งอุ ปกรณ์ภ ายในห้องน้าที่ช ารุ ดและท าความ
สะอาดห้องน้าให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ปรับปรุงที่จอดรถในมหาวิทยาลัยมีความ
ชารุด และควรเพิ่มร้านอาหารให้เพียงพอกับนักศึกษา
ด้า นวิ ชาการ ควรปรับ ปรุ ง การประชาสั มพั น ธ์ใ ห้มี ช่ องทางหลากหลาย
เข้าถึง นั กศึกษาอย่างทั่ วถึง การดูเกรดเฉลี่ย ควรให้ ดูไ ด้เฉพาะของตนเอง เพราะ
ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยดูได้ทุกคนใส่แค่รหัสนักศึกษาสามารถดูได้ รายวิชา GE ควรเป็น
วิชาเสรีที่นักศึกษาสามารถเลือกเองได้ และให้สอดคล้องกับประโยชน์ต่อการเรียนใน
สาขา
ด้านกิจการนักศึกษา ควรมีโยบายที่ให้นักศึกษาปฏิบัติควรมีความชัดเจน
และต้องให้มีผู้นานักศึกษาที่เป็น ระบบมากกว่านี้ การแจ้งกิจกรรมให้เหมาะสมและ
เวลาไม่กระชั้นชิดเกินไป
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4.2.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (กศ.ปป.) ที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี (กศ.ปป.) มีความพึง พอใจต่อ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยการจัดการศึกษาที่ นักศึกษามีความพึง พอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมา ด้านการให้บริการด้านวิชาการ และด้านการจัด
หลักสูต รการเรียนการสอน ส่วนการจัดการศึกษาที่นักศึก ษามีความพึง พอใจที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้านสื่อ/อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้เมื่อจาแนก
ตามคณะ พบว่า นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี (กศ.ป.ป.) มีความพึง พอใจต่อการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากทุกคณะโดยคณะที่นักศึกษามี ค่าเฉลี่ย
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ใน 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
รองลงมา คื อ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และคณะวิ ท ยาการจั ด การ
ตามลาดับ ส่วนคณะที่นักศึ กษามีความพึงพอใจมีเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ วิทยาลัยการ
จัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิด
1. ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยคณะ และสาขาวิชา
1.1 การตัดสินผลการเรียนมีความยุติธรรมในการให้เกรด
1.2 คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างดีใน
การจัดการเรียนการสอน
1.3 อาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์ ที่ ปรึ กษามี ความเอาใจใส่ นั กศึกษาเป็ น
อย่างดี
1.4 มีห้องสมุดที่ทันสมัย
1.5 มีความภูมิใจในสาขาที่เรียน เพราะสามารถนามาใช้ในชีวิตจริงได้
1.6 มีความภูมิใจในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานไปเป็นทีม
เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
1.7 มีความภูมิใจในสถาบันและมีความรักเคารพในสถาบันและอาจารย์และ
สาขาที่เรียน
1.8 ด้ านการเรียนการสอนทาให้ เกิ ดการมีส่ วนร่ วมและมิ ตรภาพใหม่ ๆ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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1.9 รู้สึกภูมิใจในความเป็นเศรษฐศาสตร์มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีภาพลักษณ์ที่ดี
1.10 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศดีเหมาะแก่
การเรียนการสอนด้านวิชาการและความรู้ต่างๆ
2. ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1 มีการพัฒนาในด้านความสะดวกแก่นักศึกษา เช่น รถไฟฟ้า PSRU
และรถจักรยาน
2.2 ด้านอาคารมีการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น
2.3 ด้านการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสะดวกสบาย
ต่อการค้นหา
2..4 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านห้องเรียน และด้านบุคลากร
2.5 ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการใช้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
2.6 การเพิ่มความสะดวกสบายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่นร้านสะดวก
ซื้อ
2.7 การป้ องกันอุ บัติ เหตุ บนท้องถนน เช่น รณรงค์ในการสวมหมวก
นิรภัยมากขึ้น และการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
2.9 การจัดการสถานที่บรรยากาศในการเรียน และการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเพิ่มความอานวยความสะดวกมากขึ้น
2.10 มีการปรับหลักสูตรใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
2.11 พัฒนาทางด้านอาคารและซุ้มประตู
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3.1 ด้านความสะอาดของห้องน้า
3.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน ในบางอาคารยังไม่เพียงพอสาหรับ
การเรียนการสอน
3.3 แม่บ้านควรมาทาความสะอาดห้องน้าในช่วงเสาร์-อาทิตย์บ้าง
3.4 ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต
3.5 การบริการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาควรมีจิตในการ
บริการที่ดีเพิ่มขึ้น
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3.6 กองกีฬาควรจะมีงบในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่น่าจะทาเหรียญและ
ชื่อเสียงได้ในกีฬามหาวิทยาลัยมากกว่ากีฬาชนิดอื่นที่ไม่มีผลงาน แต่มีงบเยอะซื้ออุปกรณ์
บ่อยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ด้านสถานที่ออกกาลังกายในร่ม ควรปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น
3.8 ความสะอาดของตึกมหาวชิราลงกรณ์ในเรื่องของขี้นก
3.9 เพิ่มร้านค้าที่จาหน่ายอาหารในวันเสาร์ -อาทิตย์ ให้กับ ภาค กศ.ปป.
เนื่องจากในวันดังกล่าว เพราะร้านอาหารส่วนมากจะปิดให้บริการ
3.10 ห้ องสมุดมีหนังสื อที่เกี่ยวกับนิติ ศาสตร์ ในบางวิ ชามีไม่ เพี ยงพอต่ อ
นักศึกษา
3.11 ควรปรับปรุงรายวิชาที่สอนและผู้สอนให้เหมาะสมกัน
3.12 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มีการอธิบายเพิ่มรายละเอียด
มิใช่อ่านตามตัวหนังสือใน power point
3.13 ควรปรั บ ปรุ งด้ า นการเรี ยนการสอนในการใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ในการ
ตรวจข้อสอบ และให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลของผู้สอนได้
อย่างโปร่งใส และเป็นธรรมโดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3.14 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
4.2.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อการจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
รายด้าน พบว่า การจัดการศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รองลงมาคือ ด้ านการบู รณาการการวิจั ยกับการทานุบ ารุ งศิลปวั ฒนธรรม และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และด้านสื่อ / เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่า กัน กับ ด้านสิ่ง สนั บสนุน การเรี ยนรู้ ส่ว นการจัดการศึก ษาที่นั กศึ กษา
บัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการพัฒนาและควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคาถามปลายเปิด
1. มีความประทับใจเกี่ยวกับการทางานของบัณฑิตวิทยาลัย การให้บริการที่
เป็ น กั น เองของเจ้ า หน้ า ที่ การอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มาติ ด ต่ อ
ประสานงาน เข้าถึงง่าย ประสานงานรวดเร็ว เช่น การตีพิมพ์ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ
2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ให้ความใส่ใจดูแลในการเรียนการสอน
อย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี บรรยากาศในการเรียน
ระหว่างกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ดีมาก
3. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการนาเทคโนโลยี/ ICT มาใช้ใน
การจัดระบบสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ไ ด้โดยง่าย โดยเฉพาะการใช้
e-thesis ซึ่งค่อนข้างมีความยุ่งยากแม้ว่าจะได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ตามแต่เวลาใช้
จริงค่อนข้างมีความยุ่งยากพอสมควร
อภิปรายผลการประเมิน
จากผลการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปีงบประมาณ 2560 มีประเด็นข้อค้นพบที่นามา
อภิปรายได้ ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งาน
ประจาปีงบประมาณ 2560 มีประเด็นที่นามาพิจารณา คือ
หน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม กั บ
ยุทธศาสตร์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ ตามบทบาท พันธกิจที่รับผิดชอบและมีการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนของหน่วยงานทุกโครงการ จานวน 778 โครงการ เป็นโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จานวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.31 รองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวน 224 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีจานวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการน้อย
ที่สุด จานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69 ผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
ในการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมเป็นเงิน 56,153,781
บาท พบว่างบประมาณในการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์สูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่
4 ร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 27.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ร้อย
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ละ 26.02 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 4.17 ที่เป็นเช่นนี้เพราะหน่วยงานจาเป็น
อย่างยิ่งต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนในการดาเนินงาน
เพื่ อ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมายของหน่ ว ยงาน รวมถึ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ พิจ ารณาจานวนโครงการ พบว่ า การด าเนิ นงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวนการดาเนินโครงการสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็น
อื่นๆ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต รองลงมาคือยุทธศาสตร์ ที่
4 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวกับการวิจัย และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ตามลาดับ
สาหรับการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริง ตามแผน เป็นเงินจานวนทั้ง สิ้น
50,858,764.23 บาท จากงบประมาณทั้ ง สิ้ น 56,153,781 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ
90.57 มี งบประมาณเหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9.42 สาหรับ ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลการดาเนินโครงการของหน่วยงาน พบว่า โครงการบรรลุและผ่านตัวชี้วัด
3 ใน 4 ร้อยละ 91.19 บรรลุตามมิติเวลาร้อยละ 86.40 มิติงบประมาณร้อยละ
88.86 มิติตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.63 และมิติเชิงคุณภาพร้อยละ 89.25 ที่
เป็นเช่นนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณและการกากับ
ติดตามการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ผลการวิ เ คราะห์ โ ครงการและประเมิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ พบว่า ผลการประเมินการบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการจ าแนกตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.36 มีประสิทธิภาพร้อยละ
80.84 และมีประสิทธิผลร้อยละ 79.96
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีประเด็นที่นามาพิจารณาคือ
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยมี
ยอดรวมทั้งสิ้น 762,450,100 บาท โดยมีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูง กว่า
งบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณแผ่นดิน 521,450,100 บาท คิดเป็นร้อยละ
68.39 งบประมาณเงิ น รายได้ 241,000,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.61 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ 2559 มียอดรวมทั้ง สิ้น
866,375,400 บาท มีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้

44

คือ งบประมาณแผ่นดิน 602,753,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57 งบประมาณเงิน
รายได้ 263,622,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ทั้ง นี้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 103,925,300 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.00 โดยงบประมาณแผ่นดินลดลงจานวน 81,303,300 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 13.49 และงบประมาณเงินรายได้ลดลงจานวน 22,622,000 บาท หรือ
ลดลงร้ อ ยละ 8.58 เมื่ อ พิ จารณาจากงบประมาณที่ ลดลงโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
งบประมาณรายได้ที่ลดลง สืบเนื่องมาจากจานวนนักศึกษาลดลงเพราะงบประมาณ
รายได้ ส่วนใหญ่มาจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจาปีการศึกษานั้นๆ
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัย จานวน 762,450,100
บาท สามารถจาแนกออกเป็น 1) งบบุคลากร จานวน 127,550,300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.73 2) งบดาเนินงาน จานวน 202,941,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.62
3) งบลงทุ น จ านวน 169,316,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.21 4) งบอุ ด หนุ น
จานวน 224,938,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 และ 5) งบรายจ่ายอื่น จานวน
37,702,800 บาท (รวมงบกลาง) คิดเป็นร้อยละ 4.94
ทั้ ง นี้ งบอุ ด หนุ น จ านวน 224,938,800 บาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินจานวน 191,964,000
บาท และจากงบประมาณเงิ น รายได้ จ านวน 4,800,000 บาท นอกจากนี้ ยั ง มี
ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ บุค ลากรบางส่ วนอยู่ ในงบด าเนิน งานจากงบประมาณแผ่ นดิ น
จานวน 21,314,100 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จานวน 11,264,200 บาท
ดังนั้นงบบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจึงมีจานวนทั้งสิ้น 356,892,600 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 46.81 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูง
มาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเนื่องจาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง ภาวการณ์ผกผันของค่าใช้จ่ายและ
รายได้ดังปรากฏจากรายงานการประเมินจากการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามจริง สัดส่วนดังกล่าว ในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อ
การบริ ห ารจั ด การไม่ ม ากนั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ในระยะกลางและระยะยาว
สถานการณ์ผกผันดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความยุ่ง ยากในการบริหารจัดการ และ
ดาเนินกิจการการเรียนการสอน นั่นคือ หากจานวนหลักสูตรและจานวนคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรคงที่ ขณะที่รายได้ของมหาวิทยาลัยลดน้อยลง แต่
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รายจ่ายคงที่หรือเพิ่มขึ้นตามภาวะค่าครองชีพ ดังนั้น หากไม่มีการวางแผน หรือมีกล
ยุทธ์รองรับสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการดาเนินการหรือบริหารมหาวิทยาลัย
ในระยะปานกลางและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่
คงที่ ห รื อ เพิ่ ม ขึ้ น มี ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะเรื่ องจ านวนคณาจารย์ มี
ความสาคัญมากเนื่องจาก การดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้น
ต้องมีอาจารย์เพียงพอในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะไม่
ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อีกทั้งอาจารย์ต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จานวน 778 โครงการ คิดเป็นจานวนเงิน 56,153,781 บาท
โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น มากที่ สุ ด จ านวน
24,029,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ปฏิรูป
การวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
จ านวน 15,169,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.02 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 คื อ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จานวน 14,613,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.02 และยุทธศาสตร์ที่น้อยที่สุด คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดั บการทะนุบารุง งานด้า นศิล ปะและวั ฒนธรรมภาคเหนื อ
ตอนล่าง จานวน 2,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่านั้น ที่อยู่ในระดับดีมาก ส่วนอีก 3 ยุทธศาสตร์
อยู่ในระดับดี
เมื่ อ พิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณโครงการ พบว่ า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชดาริ พบว่า มีงบประมาณเหลือจ่ายสูงสุด ร้อยละ 13.93 เป็นเพราะ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรให้นักวิจัยยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่
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กาหนดไว้ เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การใช้ จ่ า ยงบประมาณการด าเนิ น โครงการของหน่ ว ยงาน พบว่ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ควรปรับปรุงอย่าง
ยิ่ง ร้อยละ 37.50 หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า สถาบันวิจัย และพัฒนามี
จานวนโครงการที่ดาเนินการผ่านตัวชี้วัดด้านงบประมาณเพียง 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 16 โครงการ
สาหรั บคณะครุศ าสตร์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่า ยงบประมาณที่ ค วร
ปรับปรุง อาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทาให้
เกิดข้อจากัดในการลงนามเอกสารที่ขอเบิกจ่ายย้อนหลัง ทาให้ไม่สามารถส่งเอกสาร
เบิกจ่ายที่โครงการจัดตั้งกองคลัง ล่าช้า ไม่เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ กรณีสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ค วร
ปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณล่าช้าในงบประมาณเงิ นรายได้จากการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จึง ส่ง ผลให้ไ ม่
สามารถดาเนินการได้ตามตัวชี้วัดด้านงบประมาณ
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
2.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พบว่า โดยภาพรวมของทุก
หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ทุกไตรมาส คือเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 94.86
แต่อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ตามไตรมาสที่ 1 คือ
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สานัก ศิลปะและวัฒนธรรมและสานั กวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2 คือ คณะครุ ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตร
มาสที่ 3 คือ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 4 คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักงานอธิการบดี
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ หน่วยงานหลายหน่วยงานมีการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณที่
เป็นเงินกันของงบประมาณปี พ.ศ.2559 จึงทาให้ไตรมาสที่ 1 ไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินพบว่าเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
เกณฑ์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นจาเป็นต้องใช้ให้เป็นไป
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ตามเกณฑ์ ที่ ตั้ ง งบประเมิ น ไว้ กั บ ส านั ก งบประมาณแผ่ น ดิ น รวมถึ ง การใช้ จ่ า ย
งบประมาณแผ่นดินนั้นหน่วยงานไม่สามารถสะสมงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายในปีถัดไป
ได้ จาเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงบประมาณกาหนดไว้ หากหน่วยงาน
ไม่ ดาเนิน การเบิก จ่ ายตามหลั ก เกณฑ์ที่ ก าหนด มหาวิท ยาลั ย จะด าเนิ นการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปจ่ายหรือชาระหนี้
ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยต่อไป
2.4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ พบว่า โดยภาพรวมไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 81.55 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า ไตรมาสที่
1 มีหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้นสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ไตรมาสที่ 2 หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณรายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ ายงบประมาณ
รายได้ตามเกณฑ์ยกเว้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
ตามเกณฑ์ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินพบว่า
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นจาเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
งบประเมินไว้กับสานักงบประมาณแผ่นดิน สาหรับงบประมาณรายได้นั้นหากไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถเก็บไว้เป็นงบประมาณสะสมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้จะสามารถเก็บเป็นงบประมาณสะสมได้ แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายได้ควรมีการทบทวนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
เมื่อได้มีการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
คือ ด้วยในปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะและส านัก ที่ ค รบวาระการดารงต าแหน่ ง หลาย
หน่วยงาน ทาให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงาน ทาให้เป็นเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม ในช่วงเดือน มีนาคม- เมษายน 2560 และมีผล
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่ โดยในส่วน
ของคณะครุศาสตร์ มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากมีการส่ง งานที่ค้างการดาเนินงาน
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เบิกจ่ายที่ล่าช้าไม่เรียบร้อย ทาให้ผู้บริหารใหม่ไ ม่สามารถลงนามในเอกสารที่ขอ
เบิ ก จ่ า ยย้ อนหลั ง จ านวนมาก และส่ ง เอกสารเบิ ก จ่ า ยที่ โครงการจั ดตั้ ง กองคลั ง
ภายหลังสิ้นสุดกาหนดระยะเวลาเบิกจ่ายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นเงินจานวน
2 ล้านบาทเศษ ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 และทาการกัน
เงินเบิกเหลื่อมปี ได้ไม่ครบจานวน
สาหรับงบประมาณรายได้นั้นหากไม่ไ ด้เบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ตั้งไว้สามารถเก็บไว้เป็นงบประมาณสะสมได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะสามารถเก็บ
เป็นงบประมาณสะสมได้ แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้
ควรมีการทบทวนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน เมื่อได้มีการเก็บ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน คือ ด้วยใน
ปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
ผู้บริหารระดับคณะและสานักที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง หลายหน่วยงาน ทาให้มี
การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการบริ ห ารงาน ท าให้ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณที่ตั้งไว้เดิ ม ในช่วงเดือน มี นาคม - เมษายน 2560 และมีผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่ โดยในส่วนของ
คณะครุศาสตร์ มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากมีการส่งงานที่ค้างการดาเนินงานเบิกจ่าย
ที่ล่าช้าไม่เรียบร้อย ทาให้ผู้บริหารใหม่ไม่สามารถลงนามในเอกสารที่ขอเบิกจ่าย
ย้อนหลังจานวนมาก และส่งเอกสารเบิกจ่ายที่โครงการจัดตั้งกองคลัง ภายหลังสิ้นสุด
กาหนดระยะเวลาเบิกจ่ายใน วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท
เศษ ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 และทาการกันเงินเบิก
เหลื่อมปี ได้ไม่ครบจานวน
3. ผลด้านคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์
3.1 ด้านคุณภาพของนักศึกษา
3.1.1 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติที่สาเร็จการศึกษา
ตามแผน จานวน 1,921 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 3,505
คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยคณะที่มี
อัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียนสูง สุดคือ คณะครุศาสตร์
รองลงมาคือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น ส่วนคณะที่มีอัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียนต่าสุด
คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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หากพิ จ ารณาจากอั ต ราการส าเร็ จ ในระยะเวลาตามแผน ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะพบว่า มีจานวน ร้อยละ 65.81 ซึ่งมีจานวนที่เพิ่มขึ้น
จากอัตราการสาเร็จในระยะเวลาตามแผนของปีที่ผ่านมา ( ร้อยละ 55.06) แสดง
ให้เห็นว่าแนวโน้มของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ตามแผนการเรี ยนน้ อยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 2 คณะ มี ร ายวิ ช า
โครงการพิ เศษ ซึ่ง นัก ศึก ษาจะต้อ งศึ กษาค้ นคว้า ด้ว ยตนเอง หากไม่ มีก ารกากั บ
ติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง อาจส่ง ผลให้การสาเร็จการศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาช้ า กว่ า ที่ ก าหนดในแผน นอกจากนี้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ค ณบดี ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาให้ไ ด้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้อัตราการสาเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผนค่อนข้างต่านั้น เป็ นเพราะนักศึกษาส่วนหนึ่ง เป็นผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษากลุ่มนี้จึงสามารถใช้วุฒิการศึกษาเหล่านั้นไปสมัครเข้าทางาน
ได้ระหว่างเรียน จึงทาให้หยุดพักการเรียนหรือลาออกไป จึงส่งผลกระทบต่อจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนดังข้อมูลที่ปรากฏ แต่อย่างไรก็ตาม
ในปี นี้ ทางคณะเกษตรเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร ได้ มี อั ต ราการส าเร็ จ
การศึก ษาสู ง ขึ้ นกว่ าปี ที่ ผ่ านมา ที่ มี จานวนเพีย ง ร้อ ยละ 26.11 ซึ่ ง จากข้อ มู ล นี้
สะท้อนให้เห็นว่าทางคณะเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้มีการนาผลการ
ประเมินที่ผ่านมา มาใช้ประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการเพื่อให้นักศึกษามีอัต รา
การสาเร็จการศึกษาสูงขึ้น
3.1.2 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสาหรับ
ปวงชนเพื่อปริญ ญา (กศ.ปป.) ที่สาเร็จการศึ กษาตามแผน จ านวน 170 คน จาก
จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 838 คน คิดเป็นร้อยละ 21.22 โดยคณะที่
มี อั ต ราการส าเร็ จ การศึ ก ษา ในระยะเวลาตามแผนการเรี ย นสู ง สุ ด คื อ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 93 คน
สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
40.91 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้ง หมด
จานวน 433 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 92 คน
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คิดเป็นร้อยละ 22.11 และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มีนักศึกษาที่คณะ
รับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 244 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการ
เรียน จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน
หากพิจารณาจากอัตราการสาเร็จในระยะเวลาตามแผนของ
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษา สาหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ปป.) ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย จะพบว่า มีจานวนเพียง ร้อยละ 21.22 ซึ่งมีจานวนที่น้อยมาก ทั้ง นี้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทาให้ไ ด้ข้อมูลว่า สาเหตุที่ นักศึกษา
กศ.ปป. มีอัตราสาเร็จการศึกษาน้อยนั้น เป็นเพราะในช่วงของการเปิดภาคเรียนของ
นักศึกษา กศ.ปป นั้น มี ช่วงเวลาที่เหลื่ อมจากการจัดการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
การศึกษา ดังนั้นระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศ.ปป. จึงช้ากว่า
นักศึกษาภาคปกติ 1 ภาคการศึกษาดังนั้นการสรุปผลอั ตราการสาเร็จการที่ศึกษา
ของนักศึกษา กศ.ปป. ที่เป็นอัตราการสาเร็จการศึกษาที่แท้จริงนั้น จะอยู่ในช่วงภาค
การศึกษาถัดไป แต่ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินได้รับมาในครั้งนี้เป็ นข้อมูลที่มีการสารวจ
ในภาคการศึกษานี้จึงทาให้อัตราการสาเร็จของนักศึกษา กศ.ปป น้อยกว่าความเป็น
จริง
3.1.3 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่สาเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรกาหนด คิดเป็นร้อยละ 75.00 แต่ส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนเกินแผนการเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีนักศึกษาที่
สาเร็จ การศึ กษาในระยะเวลาตามแผนการเรี ยนของหลัก สูต รเพี ยงร้อ ยละ 34.10
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริหารการศึกษา ส่วน
หลักสู ตรที่ นักศึกษาส าเร็ จการศึ กษาภายในเวลาที่หลั กสูตรกาหนด น้อยที่ สุด ได้แก่
สาขาหลั ก สู ต รและการสอน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.84 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ของสาขาหลักสูตรและการสอนส่วนใหญ่เป็นหัวข้อที่เน้นการวิจัยเชิง
ทดลองและวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาในการ
สร้างนวัตกรรมและทดลองหาประสิทธิภาพก่อนนาไปทดลองใช้การวิจัย จึงส่งผลให้
ต้องใช้เวลาในการทาวิจัยนานกว่าสาขาอื่นๆ ประกอบกับนักศึ กษาส่วนใหญ่มีงาน
ประจ าเต็ ม เวลา จึง ไม่ มีเ วลาในการศึ ก ษาค้ น คว้ าเท่ า ที่ค วร ส่ ง ผลต่อ การส าเร็ จ
การศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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3.1.4 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตผลการ
ประเมิน คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และผลการประเมิ น คุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ตตามอั ตลั กษณ์ มหาวิ ทยาลั ย ในระดั บ
ปริญญาตรี โท และ เอก ตามความคิดเห็นของผู้ ใช้บั ณฑิต พบว่า บัณฑิ ตทุก คณะมี
คุณลักษณะทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยมีบาง หลักสูตร
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตซึ่ง
เป็นพันธกิจที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา เป็นดัชนีสาคัญที่บ่งบอกว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
และเป็ น ที่พึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บัณ ฑิ ต ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ท าให้ บัณ ฑิ ตที่ ส าเร็ จ การศึก ษามี
คุณภาพ อาจเนื่องมากจากการที่มหาวิทยาได้ให้ความสาคั ญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และกาหนดเป็นยุทธศาสตร์สาคัญเป็นลาดับ
แรกของการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจึงต้อง
ตระหนักถึงความสาคัญและเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรม ต่างๆ เพื่อสนองตอบ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย แต่ระดับคณะเป็นจานวนมาก และประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินโครงการ ความสาเร็จของนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เน้นการปฏิบัติและสนองความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และหลักสูตร และส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้ชุมชนและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วน
ร่วมในการผลิตบัณฑิต ดังจะเห็นได้จากการให้ความสาคัญในโครงการสหกิจศึกษา
มีการขยายจานวนหลักสูตรที่เข้าร่วมในโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง สอดคล้องกับผลการประเมินอธิการบดีและคณบดีในทุก
คณะที่ได้รับการประเมินจากบุคลากร ทั้ง สายวิชาการและสายสนั บสนุน ว่ามีการ
ดาเนินการตามนโยบายด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในระดับมากและ
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าด้านอื่นๆ
3.1.5 ผลการประเมินภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต ในภาพรวม
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูล จานวน 2,973 คน มีงานทา 1,613 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.23 เมื่อพิจารณาเป็นคณะ จานวนบัณฑิตที่มีงานทา เมื่อเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย อันดับแรกคือ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามลาดับ ส่วนบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจากการสัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

52

นอกจากนี้ เมื่อ พิจ ารณาจากภาวะการมีง านทาของบัณ ฑิต พบว่ า คณะที่บั ณฑิ ต
ทางานตรงสาขามากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ
และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ตามลาดับ
ทั้งนี้ข้อมูลภาวะการทาการที่คณะ มีงานทาสูงสุดนั้น อาจเป็น
เพราะในยุคปัจจุบันนี้ อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีอัตราการบรรจุเข้าทางานสู่งกว่าอาชีพ
อื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ ความเข้มแข็ง และชื่อเสียงของ
การจัดการศึกษาด้านการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึง ทาให้บัณฑิตครูส่วน
ใหญ่มีความรู้ความสามารถ สามารถสอบบรรจุเข้าทางานได้ในอัตราค่อนข้างสูงและ
ทางานได้ตรงสาขามากที่สุด ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นคณะที่
บัณฑิตมีงานทาน้อยที่สุดนั้น คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ถึง สาเหตุที่ทาให้ได้นักศึกษาคณะนี้มีงานทาน้อยนั้น อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่ วน
หนึ่ง ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งมีงานทาอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งไม่ไ ด้
ประกอบอาชีพในหน่ วยงานของรัฐหรือ เอกชน แต่ประกอบอาชีพอิสระและเป็ น
เจ้าของกิจการเอง บัณฑิตกลุ่มนี้จึงอาจไม่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานทา
ของตน
3.2 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
3.2.1 ด้านงบประมาณและจานวนทุนวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 2559
อาจารย์ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 119 ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย (จานวน 14,650,500 บาท และมีอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 117 ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.17 อาจารย์ทั้งหมด
( 16,315,800 บาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุนวิจัยที่อาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายในและ
แหล่งทุนภายนอก มีจานวนที่ใกล้เคียงกัน โดย คณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง ทุน
ภายนอกมากที่สุด ได้แก่ วิทยาการจัดการ รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจานวนทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอก ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทุนวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่ง มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยจะ
ประสบความสาเร็ จในนโยบายการส่ งเสริม ให้อาจารย์ แสวงหาทุน จากแหล่ง ทุ น
ภายนอกได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรตามศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุน
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วิจัยจากภายนอกยังคงเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยควรดาเนินการส่งเสริมต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะยังมีอาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพียงร้อยละ
27.17 เท่านั้น ซึ่งทุนวิจัยจากภายนอกจะเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ในสภาวะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล ดลง และการ
ดาเนินการดังกล่าวอาจต้องอาศัยศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
สานั ก วิ จั ย และพัฒ นา และผู้ บ ริห ารระดั บ คณะในการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกด้วย
ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การพิ จ ารณา
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ กั บ อาจารย์ ที่ ม าจากข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ใ นกลุ่ ม
สัง คมศาสตร์ คือ ควรมีการแบ่งสัดส่วนของงบประมาณวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ระหว่ างกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และในกลุ่ม สาขาสัง คมศาสตร์หรื ออาจแบ่ ง ตาม
ประเด็นตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่าง
การทาวิจัยของนักวิจัยแต่ละกลุ่มสาขา ซึ่งจากการพิจารณางบประมาณที่ได้รับนั้น
งบประมาณส่วนใหญ่ ยังอยู่ที่กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ โดยคณะที่ไ ด้รับงบประมาณ
สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ รองลงมา
คือ จ านวน 2,953,700 บาท และคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหารได้ รั บ
งบประมาณ ซึ่งรวมงบประมาณที่ทั้ง 3 คณะ ได้รับ คิ ดเป็นจานวนเงิน 11,287,055
บาท จากงบประมาณของทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 14,650,500 บาท
ทั้งๆ ที่สัดส่วนของจานวนอาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยจากทั้ง สองกลุ่มสาขาไม่ได้แตกต่าง
กันมาก ( สาขาสังคมศาสตร์ 57 : สาขาวิทยาศาสตร์ 62) แสดงให้เห็นว่าผู้พิจารณา
ทุนวิจัยยังให้น้าหนักความสาคัญกับทุนวิจัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สูง กว่ากลุ่ม
สั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง ในปี ต่ อ ไปผู้ พิ จ ารณาทุ น วิ จั ย ภายในควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ
โครงการวิจัยทั้งสองกลุ่มสาขาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรพิจารณาความสาคัญของการ
วิ จั ย จากผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ท่ า นั้ น
โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์และโครงการวิจัยในการพั ฒนาการเรียนการสอน
อาจจะผลิตนวัตกรรมทางสังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์น้อยแต่
อาจเกิดประโยชน์และคุณค่าที่เป็นผลกระทบทางสังคมและส่ง ผลต่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตสูง
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3.2.2 จานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 จานวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.2560 มีจานวน 446 ผลงาน
และเมื่ออัตราส่วนระหว่างจานวนงานวิจัยที่ได้การตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 ต่อจานวน
อาจารย์ทั้ง หมด คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.99 ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ทั้ง นี้
ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 60.53) รองลงมาคือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ในฐาน TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 22.20) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI
กลุ่ ม 2 (ร้ อ ยละ 6.28) มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
(Scopus/ISI) (คิดเป็นร้อยละ 4.71) โดยคณะที่มีผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการ
ตีพิ ม พ์ ใ นฐาน Scopus/ISI มากที่สุ ด ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
จานวน 13 ผลงาน รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 4
ผลงาน
ทั้ง นี้ห ากพิ จารณาจานวนผู้ไ ด้รั บตี พิ มพ์ ในวารสารวิช าการ
ระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 จะพบว่า มีจานวนเพิ่ มขึ้นจากปีที่ผ่า นมา (ร้อยละ
22.20) ข้อ มู ลนี้เ ป็ นดั ช นี ชี้วั ด ความส าเร็ จของนโยบายการกระตุ้ น ส่ง เสริม ของ
ผู้บริหารในการผลักดันให้อาจารย์ทางสายสังคมศาสตร์มีความตื่ นตัวที่จะขอทุนวิจัย
ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง รวมทั้ง การส่ง เสริมให้มีการนาเสนอ
ผลงานและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ที่มีการ
สร้างแรงจูง ใจและมอบรางวัลให้กั บนัก วิจัย ที่ตีพิ มพ์ผ ลงานในฐานข้อมู ล 1 ส่ว น
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) ส่วนใหญ่ยังคง
เป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ซึ่งจากสัมภาษณ์ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้
ทางสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาก็ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการช่วยเหลือ
อาจารย์ นั กวิ จัย ที่ ต้ องการมี ผลงานตีพิ ม พ์ใ นระดั บ นานาชาติ แต่ มีข้ อจ ากัด เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดให้มีการประสานกับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาให้
ความช่ ว ยเหลื อหรื อ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ านการแปลบทความเป็ น ภาษาอัง กฤษให้ กั บ
อาจารย์ อ ยู่ แ ล้ ว และที่ ผ่ า นมาก็ มี อ าจารย์ ส่ ว นหนึ่ ง เข้ า รั บ บริ ก ารแล้ ว แต่ ก าร
ดาเนินการดังกล่าวอาจยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนในปีนี้ และอาจต้องมีการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการดาเนินการในด้านนี้ในเชิงรุกต่อไป
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4. ผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และ
นโยบายของผู้บริหารและความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
4.1 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ตามวิสัยทัศน์และนโยบาย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สานัก สามารถ
สรุปได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเห็นว่าผู้บริหาร
มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่าง
มุ่งสนองตอบพันธกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่ง
นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดี
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานทั้ง
ในระดับมหาวิท ยาลัยและระดับ คณะ ได้พบข้อมู ลที่สาคัญ ประการหนึ่ง คือ การ
ด าเนิ น โครงการของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ จะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินตนเองของอธิการบดี
และคณบดี ที่ส่วนใหญ่ประเมิ นตนเองว่า มีการดาเนินงานตามนโยบายด้านการผลิต
บัณฑิตมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
ที่ พ บว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอกอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
พบว่า บุค ลากร ทั้ งสายวิ ชาการและสายสนั บ สนุ น ส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในคุณลักษณะของผู้บริหารในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะในด้าน
ภาวะผู้นาซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพให้ผล
การประเมินที่สอดคล้องกันว่า อธิการบดี และผู้บริหารระดับคณะ ส่ วนใหญ่มีภาวะ
ผู้นา เข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในองค์กร กระจายอานาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใจในการตัดสินใจ
ในส่วนของการบริหารรายได้ พบว่า บุคลากร และผู้บริหารมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการแสวงหาเงินรายได้จากภายนอก ซึ่ง
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ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารอาจต้องทบทวน เกี่ยวกับการระดมทรัพ ยากร และ
งบประมาณ ซึ่งเป็นรายได้จากภายนอกมาให้กับมหาวิทยาลัยและคณะ ที่อาจต้องมี
การดาเนินการให้มากขึ้น โดยเฉพาะในคณะที่มีศักยภาพที่จะให้บริหารวิชาการกับ
แหล่งทุนเหล่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องรองบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว
ข้อเสนอแนะ
จากผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิ บู ล สงครามที่ พ บ คณะผู้ ป ระเมิ น มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีงบประมาณเงินรายได้ที่ลดลง อันเนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่ มา
จากเงิ น ลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย และ
วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการที่จานวน
นักศึกษาที่ลดลง ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอก ตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
อายุขัยประชากร หรืออัตราผู้รู้หนังสือ เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะได้
เตรียมตัวรองรับสถานการณ์ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อดาเนินการระดมสมอง
หรือระดมสรรพกาลังตามศักยภาพที่มหาวิทยาลัยจะทาได้ ทาการวางแผนการหาเงิน
รายได้จากแหล่ งงบประมาณ หรือทรัพยากรต่า งๆ จากศักยภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งรายได้ที่มหาวิทยาลัยดาเนิ นการอยู่ให้เป็นรายได้เสริม
ทางอื่น นอกเหลือจากการพึ่งพาเพียงรายได้จากการเก็บค่าเล่ าเรียน ค่าธรรมเนียม
การเรียนการสอนเพียงช่องทางเดียว
2. ค่าใช้จ่ายของบุคลากร มีถึงร้อยละ 46.81 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่ง
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานของการจัดสรรงบประมาณการบริหารองค์กร กาหนดไว้ว่า
ค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดขององค์กร
ในปี ง บประมาณนั้ นๆ ดัง นั้น มหาวิท ยาลัยจ าเป็น อย่า งยิ่ ง ที่ จะต้ องวิเ คราะห์ และ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย
จัด ท าแผนการบริห ารบุ ค ลากรทั้ ง ในระยะสั้น และระยะยาว ในลั ก ษณะต่ อ ไปนี้
ประการแรก มหาวิทยาลัยต้องไม่รับบุคลากรเพิ่ม ประการที่สอง มหาวิทยาลัยต้อง
ใช้ วิ ธี ก ารถ่ า ยโอนบุ ค ลากรระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ บุ ค ลากรเกิ น ไปอยู่ ห น่ ว ยงานที่
ขาดแคลน ประการที่สาม มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีการถ่ายโอนบุคลากรไป
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3. จากผลการประเมินที่พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง งบประมาณ
แผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ ข องบางหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามไตรมาสที่ ก าหนด
มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการและกากับให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กาหนด
ไว้ และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานนั้นในปีงบประมาณ
ถัดไป
4. จากการจั ด สรรงบประมาณ พบว่ า งบประมาณส่ว นใหญ่ จั ด สรรให้
สานักงานอธิการบดี โดยเฉพาะงบประมาณด้านสาธารณูปโภค สานักงานอธิการบดี
เป็น รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี แ นวทางสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสานึกในการ
ใช้สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง นี้สานักงานอธิการบดีอาจกาหนดวงเงิน
สาธารณูปโภคขั้นต่าแปรผันตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานให้รับผิดชอบเอง
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพ
งานวิจัยของอาจารย์
5.1 ด้านคุณภาพของนักศึกษา
ผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความสาคัญ กับการวางระบบกากับติดตามให้
นักศึกษาให้สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
5.2 ด้านคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
5.2.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สามารถขอทุ น
จากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
5.2.2 ควรมีระบบสนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ในด้านการทาวิจัย
ดังนี้
1. จั ด กลุ่ ม ทุ น วิ จั ย ระหว่ า งอาจารย์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออาจให้
มีการทาชุดโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อให้อาจารย์แต่ละกลุ่มสาขามาทาวิจัย
ร่วมกันโดยมีสถาบันวิจัยเป็นผู้ประสาน
2. จั ด หน่ ว ยงาน/บุ ค ลากร ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอัง กฤษ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
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6. ข้อเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1. ในการเปิดหลักสูตรแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์จุดเด่น
และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความพร้อมของมหาวิทยาลัยในสภาพที่
เป็นจริง ในปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้านอัตรากาลัง ของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
กาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้ องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยควรทบทวนจานวนการเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยให้พิจารณา
เปิดรับให้ สอดคล้ องกับแผนการรั บนักศึกษาที่แ ต่ ละหลั กสู ตรได้ก าหนดไว้ รวมถึ ง
พิจารณาอัตรากาลังของอาจารย์ให้สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้า เพื่อไม่สร้าง
ภาระการสอนเกินเกณฑ์สาหรับอาจารย์ในบางหลักสูตร
2. นโยบายมุ่งสร้างนักศึกษาให้มีความสามารถ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ควรมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้ออกไปแสดงศักยภาพผลงาน
หรือส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของอาจารย์และนักศึกษา ให้สัง คม
ภายนอกได้รับรู้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัยให้สัง คมเกิดความเชื่อถื อ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิต
3. ควรพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การ ศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์สาหรับการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย และการจั ด การเรี ย นการสอน ควรปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย
รวมถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุ มทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อ
การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์
4. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องเรียนและห้องปฏิ บัติการ
ให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งานและมีจานวนที่เพียงพอสาหรับนักศึกษา
5. ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือก
เสรี โดยให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีที่อยู่นอกสาขาของตนเอง
ได้ เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักศึกษาที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม
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6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ควรมีการวางแผนร่วมกันในการจัดทาโครงการ
/กิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
7. ควรมีระบบการคัดเลือกบุคลากรให้มีความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบ
ของนักศึกษาได้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ปฏิ รู ป การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์สาหรับการ
สืบค้นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์สาหรับการวิจัย ด้านข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ชุมชน
และประเด็นการวิจัยใหม่เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความคล่องตัวในการสืบค้นข้อมูล
ด้านแหล่งทุนวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัย
2. ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสใน
การทาวิจัยและสร้างความเชื่อมั่นในการทาวิจัย โดยจัดทุนสนับสนุนสาหรับนักวิจัย
รุ่นใหม่ และควรมีการชี้แจงเหตุผลในการตัดงบประมาณของข้ อเสนอโครงการให้กับ
ผู้ยื่นขอทุนวิจัย เพื่อจะได้ทราบเหตุผลที่ชัดเจน สาหรับการพัฒนา/ปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการวิจัยในครั้งต่อไป
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทสาคัญ ในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการทาวิจัย
และบริการวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือ
พื้นที่ในบริบทความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มขึ้นและต่อ เนื่อง เพื่อให้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม ได้ รั บ งบประมาณในการท าวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มขึ้น
4. ดาเนิ นการประชาสั มพั น ธ์ เกี่ ย วกั บการช่ วยเหลือ สนั บ สนุ น การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญแต่มี
ข้อจากัดด้านภาษาอังกฤษได้มีโอกาสพัฒนาสู่สากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบาย โครงการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์
การยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างให้ชัดเจน
และครอบคลุ มภารกิ จ การทานุ บารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม รวมทั้ ง มี ก ารปฏิบั ติ ให้ เ ป็ น
รูปธรรม
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่ม ประสิทธิภาพด้า นการบริห ารจั ดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
1. ควรกาหนดแนวทางในการบริหารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรใน
ระดับท้องถิ่นทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
2. ควรมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากร ให้คุ้มค่า
เน้นระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และวางแผนการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยที่นอกเหนือไปจากงบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาที่มี
แนวโน้มลดลง
3. ควรเร่งดาเนินการทบทวนระเบียบและเกณฑ์ภาระงานของบุคลากร
ให้เอื้อต่อการพัฒนาสูงสุดตามภารกิจหลัก ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างแท้จริง
4. มหาวิ ทยาลั ยควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกั บสวั สดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากรที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพราะขณะนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานประจาตามสัญญา ซึ่งขาดความชัดเจนและ
มั่นคง รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ยังค่อนข้างน้อย

