
 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ           
3) เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ และ 4) เพื่อประเมินความ      
พึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

วิธีด าเนินการประเมิน  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) แหล่งข้อมูลด้าน
เอกสาร ท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ 2) แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/ส านัก บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์
ผู้บริหาร แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินตนเองของผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดย การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา  

 
สรุปผลการประเมิน 
 1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
2560 

1.1  ผลการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีผลการด าเนินการดังนี้  

1.1.1 หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบันมีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องและ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิ จัยและพัฒนามียุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ ท่ี 2 และ 4 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมียุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ท่ี 2, 3 และ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามบทบาทพันธกิจท่ีรับผิดชอบ 

1.1.2 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนของคณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 พบว่าทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินโครงการตามแผนทุกโครงการ 
ร้อยละ  100  และพบว่าโครงการ จ านวน 778 โครงการ เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีโครงการ   
มากท่ีสุด จ านวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.31 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีจ านวน 224 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีจ านวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการน้อยท่ีสุด จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69  

1.1.3 ผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการของคณะ ส านัก 
สถาบันปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมเป็น
เงิน 56,153,781 บาท พบว่างบประมาณในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์สูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 ร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ร้อยละ 27.01 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ร้อยละ 26.02 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 4.17 
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1.1.4 การใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้จริงตามแผน เป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน 50,858,764.23 
บาทจากงบประมาณทังส้ิน 56,153,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.57 มีงบประมาณเหลือจ่ายคิดเป็นร้อย
ละ 9.42 หน่วยงานท่ีมีงบประมาณเหลือจ่ายสูงสุด คือคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.49 รองลงมา 
คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 21.07 และหน่วยงานท่ีงบประมาณ
เหลือจ่ายต่ าสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 0.04 

1.1.5  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินโครงการของคณะ ส านัก สถาบัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการบรรลุและผ่านตัวช้ีวัด 3 ใน 4  ร้อยละ 91.19 บรรลุตามมิติ
เวลาร้อยละ 86.40 มิติงบประมาณร้อยละ 88.86 มิติตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.63 และมิติเชิง
คุณภาพร้อยละ 89.25 เมื่อพิจารณาผลการด าเนินการจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า การผ่านตัวช้ีวัด 3 
ใน 4 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการด าเนินการร้อยละ 
100  และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้นคณะครุศาสตร์มี
ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60.92 มิติเชิงเวลา พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการ
ด าเนินการร้อยละ 100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 
ยกเว้นคณะครุศาสตร์ มีผลด าเนินการร้อยละ 59.77 มิติเชิงงบประมาณ พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัยมีผลการด าเนินการร้อยละ100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการ
ด าเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75  ยกเว้นคณะครุศาสตร์มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60.92  มิติเชิงปริมาณ พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75  
ยกเว้นคณะครุศาสตร์มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 48.28 มิติเชิงคุณภาพ พบว่าสถาบันวิจัย
และพัฒนามีผลการด าเนินการร้อยละ100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 75  ยกเว้นคณะครุศาสตร์มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 64.37 

1.1.6 ผลการวิเคราะห์โครงการและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ พบว่า โครงการท่ีด าเนินการเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนมีจ านวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
52.32 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตมธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ร้อยละ 12.21 และต่ าสุดคือยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างคิดเป็นร้อยละ  6.68  เมื่อพิจารณา     
ผลการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.36 มีประสิทธิภาพร้อยละ 80.84 และ
มีประสิทธิภาพร้อยละ 79.96 

2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สรุปได้ ดังนี้ 
2.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  ของมหาวิทยาลัยมียอดรวมท้ังส้ิน 762,450,100 บาท โดยมี
สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้  คือ งบประมาณแผ่นดิน 521 ,450,100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 68.39 งบประมาณเงินรายได้  241,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.61 ส่วน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 มียอดรวมท้ังส้ิน 866,375,400 บาท มีสัดส่วนของ
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งบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณแผ่นดิน 602,753,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.57 งบประมาณเงินรายได้ 263,622,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ท้ังนี้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ านวน 103,925,300 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.00  โดยงบประมาณแผ่นดินลดลงจ านวน 81,303,300 บาท หรือลดลงร้อยละ 13.49 
และงบประมาณเงินรายได้ลดลงจ านวน 22,622,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.58 

2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัย จ านวน 762,450,100 บาท สามารถจ าแนกออกเป็น 1) งบ
บุคลากร จ านวน 127,550,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.73 2) งบด าเนินงาน จ านวน 202,941,700 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.62 3)งบลงทุน จ านวน 169 ,316 ,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.21 4) 
งบอุดหนุน จ านวน 224 ,938 ,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 และ 5) งบรายจ่ายอื่น จ านวน 
37,702,800 บาท (รวมงบกลาง) คิดเป็นร้อยละ 4.94   

ท้ังนี้  งบอุดหนุน จ านวน 224 ,938 ,800 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 191,964,000 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จ านวน 
4,800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรบางส่วนอยู่ในงบด าเนินงานจากงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน 21,314,100 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จ านวน 11,264,200 บาท  ดังนั้นงบ
บุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยจึงมีจ านวนท้ังส้ิน 356,892,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.81 ของ
งบประมาณท้ังหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง  

2.3  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย พบว่า 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มากท่ีสุด จ านวน 374 ,604,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.13 รองลงมา คือ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 352 ,151,400 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 46.19 และจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม     
น้อยท่ีสุด จ านวน 412,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06    

2.4  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน  จ านวน 
778 โครงการ  คิดเป็นจ านวนเงิน 56,153,781 บาท  โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือ 
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน มากท่ีสุด 
จ านวน 24,029,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ ปฏิรูปการวิจัยและ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ จ านวน 15,169,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.02  ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ านวน 14,613,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.02  และยุทธศาสตร์ท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 
2,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 

2.5  หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 
593,163,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของงบประมาณท้ังหมด  ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยรายจ่ายหลัก คือ เงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
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มหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ าตามสัญญา  และลูกจ้างประจ าตามสัญญา  โดยใช้จ่ายเป็นงบบุคลากร    
ในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว และงบอุดหนุนในหมวดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็น
งบลงทุน ในหมวดค่าส่ิงก่อสร้าง  ส่วนคณะท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุดเช่นเดียวกับงบประมาณปี 2559 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 18,000,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.36 รองลงมา คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน  16,708,600  คิดเป็นร้อยละ 2.19  และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน  12,449,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานท่ีได้รับ
งบประมาณน้อยท่ีสุด  คือ  โครงการจัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  390,000  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  0.05  และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบกลางส าหรับอธิการบดี  จ านวน  8,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.05 

2.6  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ าแนกรายหมวดค่าใช้จ่าย พบว่า เงินอุดหนุนได้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินมากท่ีสุด 209,038,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.417 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ และได้รับงบเงินรายได้ 15,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.085 อันดับสอง ได้แก่ หมวด
ส่ิงก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน 138,027,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.103 และเงินรายไ ด้ 
14,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.854 อันดับสาม หมวดเงินเดือน งบประมาณแผ่นดิน 79,943,100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.49 (ไม่มีการใช้เงินรายได้) ส่วนค่าจ้างช่ัวคราวได้งบประมาณแผ่นดินน้อยท่ีสุด 
3,627,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.476 และได้รับจากงบเงินรายได้ 43,979,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.768 

ถ้าพิจารณาเฉพาะงบเงินรายได้ พบว่า หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ได้รับการจัดสรรมาก
เป็นอันดับหนึ่ง 125,458,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.058 ของเงินรายได้ (หรือร้อยละ 16.455 ของ
เงินงบประมาณรวมท้ังหมด) อันดับสอง ค่าจ้างช่ัวคราว 43,979,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.249 ของ
งบประมาณเงินรายได้  (หรือร้อยละ 5.768 ของเงินงบประมาณรวมท้ังหมด) อันดับสามค่า
สาธารณูปโภค  29,260,300  บาท  คิดเป็นร้อยละ  12.141  ของงบเงินรายได้  (หรือร้อยละ 3.838 
ของเงินงบประมาณท้ังหมด) ส่วนรายจ่ายอื่นได้รับงบเงินรายได้น้อยท่ีสุด 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.207 ของเงินรายได้ (หรือร้อยละ 0.066 ของงบประมาณท้ังหมด) 

2.7  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน  
 2.7.1  ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังส้ิน 593,163,000 

บาท (77.797) ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 455,754,200 บาท และเงินงบประมาณเงินรายได้ 
137,409,400 บาท 

2.7.2  คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังส้ิน 4,946,400 บาท 
(0.649) เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,302,800 บาท (0.302) เงินรายได้ 2,643,600 บาท (0.347) 

2.7.3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรวม
ท้ังส้ิน  18,000,900  บาท  (2.361) งบประมาณแผ่นดิน 13,701,200 บาท (1.797) เงินรายได้ 
4,299,700 บาท (0.564) 

2.7.4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังส้ิน 
12,449,500 บาท (1.633) งบประมาณแผ่นดิน 5,170,700 บาท (0.678) เงินรายได้ 7,278,800 บาท 
(0.955) 
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2.7.5  คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 10,427,400 บาท (1.368) 
งบประมาณแผ่นดิน 5,541,400 บาท (0.727) เงินรายได้ 4,886,000 บาท (0.641) 

2.7.6  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 7,324,100 
บาท (0.961) งบประมาณแผ่นดิน 5,594,600 บาท (0.734) เงินรายได้ 1,729,500 บาท (0.227) 

2.7.7  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 5,827,000 บาท 
(0.764) งบประมาณแผ่นดิน 3,741,000 บาท (0.491) งบเงินรายได้ 2,086,000 บาท (0.273) 

2.7.8  บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 9,057,200 บาท (ร้อยละ 1.19) 
เป็นงบเงินรายได้ท้ังหมด ไม่มีงบประมาณแผ่นดิน  

2.7.9  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 16,708,600 บาท (2.191) 
งบประมาณแผ่นดิน 13,961,300 บาท (1.831) งบเงินรายได้ 2,747,300 บาท (0.360) 

2.7.10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 
9,510,000 บาท (1.247) งบประมาณแผ่นดิน 3,560,000 บาท (0.467) งบเงินรายได้ 5,950,000 บาท 
(0.780) 

2.7.11 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 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  ผลการประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม จ านวน 778 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านเวลา จ านวน 678 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ  87.15  อยู่ในระดับดีมาก  เป็นไปตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านงบประมาณ  จ านวน  692  โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ  88.95  อยู่ในระดับดีมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ท้ัง  2  ตัวช้ีวัด  จ านวน 632 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 81.23 อยู่ในระดับดีมาก  

2.8.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พบว่า 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  1 เท่านั้นท่ีอยู่ในระดับดีมาก  ส่วนอีก 3 
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี  อย่างไรก็ตาม  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงครามต้ังงบประมาณในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย              
ในปีงบประมาณ  2560 จ านวน 56,153,781 บาท  แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 50,868,964.23 บาท 
ซึ่งต่ ากว่าแผนท่ีต้ังไว้  มีงบประมาณเหลือจ่าย 5 ,284,816.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 ของ
งบประมาณตามแผน  โดยยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดย
ใช้แนวทางตามพระราชด าริ มีสัดส่วนงบประมาณเหลือจ่ายมากท่ีสุดถึงร้อยละ 13.93  รองลงมา คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืน มีสัดส่วนร้อยละ 8.20  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีสัดส่วนร้อยละ 7.69  และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการทะนุบ ารุง
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มีสัดส่วนงบประมาณเหลือจ่ายน้อยท่ีสุดท่ีร้อยละ 3.35 

2.9  การบริหารงบประมาณในการด าเนินโครงการของหน่วยงาน 
2.9.1 หน่วยงานท้ัง 12 หน่วยงาน (โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร์แยกตัวออกมาจาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ใช้งบประมาณท้ังส้ิน จ านวน 56,153,781 บาท ในการด าเนิน
โครงการ จ านวน 778 โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร์  โดยยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีโครงการมากท่ีสุด จ านวน 
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407  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  52.31  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีจ านวน 224 โครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ  28.79   ยุทธศาสตร์ท่ี  2 มีจ านวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21  และยุทธศาสตร์ท่ี 3      
มีโครงการน้อยท่ีสุด จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69  โดยส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานท่ี
มีโครงการมากท่ีสุด จ านวน 140 โครงการ และมีงบประมาณในการด าเนินโครงการ 22,136,531 บาท 
ในขณะท่ีคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะท่ีมีโครงการมากท่ีสุด จ านวน 121 โครงการ และมีงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ 3,923,000 บาท   

2.9.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับดีมาก  (ร้อยละ 81.49)  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามหน่วยงาน  12  หน่วยงานหลัก พบว่า             
มีหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับดีมาก จ านวน 6 หน่วยงาน  ได้แก่ 1) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3) คณะวิทยาการจัดการ          
4) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  5)  บัณฑิตวิทยาลัย  และ 6) ส านักงานอธิการบดี  หน่วยงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับดี จ านวน 3 หน่วยงาน  ได้แก่  1) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  2) โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร์  และ 3) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับควรปรับปรุง   จ านวน  2  หน่วยงาน  ได้แก่  1) คณะ    
ครุศาสตร์ และ 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

2.10  การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจ าแนกตามไตรมาส  
2.10.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 94.86 ไม่เป็นไปเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ    

ร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า  
1.  ไตรมาสท่ี 1 มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกงบประมาณแผ่นดินตามเกณฑ์คือ

ร้อยละ 30 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ23.06) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.70) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ 13.41) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 13.70) ส านัก
ศิลปะวัฒนธรรมและวัฒนธรรม  (ร้อยละ 22.47)  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ร้อยละ28.66) 

2.  ไตรมาสท่ี  2  พบว่า  มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้   
ตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 52 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 44.43) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 
50.40) บัณฑิตวิทยาลัย และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 28.66) 

3.  ไตรมาสท่ี 3 พบว่า มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 73 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 71.72) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 66.66) 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ39.97) 

4.  ไตรมาสท่ี 4 พบว่า มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 96 คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 90.56) ส านักงานอธิการบดี (ร้อยละ 94.09) 

2.10.2  การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ร้อยละ 81.55 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ
ร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า 

1.  ไตรมาสท่ี 1 มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกงบประมาณแผ่นดินตามเกณฑ์คือ
ร้อยละ  30  ทุกหน่วยงาน ยกเว้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเบิกจ่ายได้      
ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 41.68) 
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2.  ไตรมาสท่ี 2 พบว่า มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 52 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 58.34) และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 59.11) 

3.  ไตรมาสท่ี  3  พบว่า  มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้   
ตามเกณฑ์คือร้อยละ 73 เป็นส่วนใหญ่ยกเว้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ 75.31) 
และส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 83.86)  

4.  ไตรมาสท่ี 4 พบว่า มีหน่วยงานท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 96 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 99.61) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  (ร้อยละ99.42) และส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 97.71)  
 2.11  สรุปการกันเงินเหล่ือมปี 2560 มีหน่วยงานต่าง ๆ ขอกันเงินกันท้ังส้ิน 47,849,050 บาท 
รายการท่ีขอกัน 

2.11.1  เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยมาด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 
2.11.2  เป็นการจัดซื้อ ครุภัณฑ์/ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง อันเนื่องมาจากมีเงินเหลือจ่ายของ

หน่วยงานและมาจากการได้รับการจัดสรรจากเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย 
2.11.3  จัดสรรจากเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเป็นการต่อ อันเนื่องมาจากเงินเหลือ

จ่ายของหน่วยงาน 
2.11.4  เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะ

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ก าหนดการใช้เงินกันเหล่ือมปี ใช้ได้อีก 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
3.  ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์ 

3.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา สรุปได้ ดังนี้  
            3.1.1  ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติท่ีส าเร็จการศึกษาตามแผน  จ านวน 
1,921 คน  จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 3,505 คน คิดเป็นร้อยละ 65.81   ของจ านวน
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  โดยคณะท่ีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา  ในระยะเวลาตามแผนการ
เรียนสูงสุดคือ คณะครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 389 คน ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาตามแผนการเรียน จ านวน 332  คน คิดเป็นร้อยละ 94.86  รองลงมาคือ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีนักศึกษาท่ีคณะรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 397 คน ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตาม
แผนการเรียน  จ านวน  253  คน  คิดเป็นร้อยละ 75.89  และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
มีนักศึกษาท่ีคณะรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 773 คน ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน  
จ านวน 448  คน คิดเป็นร้อยละ 73.32 

มีนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ปป.)  ท่ี
ส าเร็จการศึกษาตามแผน   จ านวน  170   คน   จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาท้ังหมด  จ านวน  838  คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.22 โดยคณะท่ีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียนสูงสุดคือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 93  คน ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ คณะ
วิทยาการจัดการ  มีนักศึกษาท่ีคณะรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 433 คน ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ตามแผนการเรียน  จ านวน  92  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.11  และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
มีนักศึกษาท่ีคณะรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 244 คน ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน  
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จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาตามแผนการเรียน   

3.1.2 ในปีการศึกษา 2560  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ท่ีส าเร็จการศึกษาในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ( 5 ปีส าหรับระดับปริญญาโท และ 6 ปี 
ส าหรับระดับปริญญาเอก) จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 159 คน  จากจ านวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้าจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  และส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนเกินแผนการเรียนท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ( 2 ปีส าหรับระดับปริญญาโท และ 3 ปี ส าหรับระดับปริญญาเอก) โดยมี
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนของหลักสูตรเพียง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.10  เมื่อจัดล าดับของอัตราของผู้ส าเร็จการศึกษาในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด พบว่า หลักสูตรท่ีอัตรา
การส าเร็จการศึกษาสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 100 จ านวน 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาค
พิเศษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิจัยและประเมินผล
การศึกษา รองลงมา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ  
และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการประยุกต ์

 เมื่อพิจารณาอัตราการส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในหลักสูตร  พบว่า 
หลักสูตรท่ีนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนมากท่ีสุด ไ ด้แก่ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ   คิดเป็นร้อยละ   83.33  รองลงมาคือ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษสาขาบริหารการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  76.08    รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  การปกครองท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 61.53  และ ตามล าดับ   

3.2  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 3.2.1  คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ทุกคณะอยู่ในระดับ
มาก โดยคุณลักษณะท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  รองลงมา คือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์  ท้ังนี้เมื่อจัดล าดับตามคณะ  พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ  
รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
ตามล าดับ 

ส่วนคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ทุกคณะอยู่
ในระดับมาก โดยคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านทักษะการเรียนรู้ รองลงมา คือ  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  และ ด้านทักษะความสัมพันธ์  ท้ังนี้เมื่อจัดล าดับตามคณะ พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด   
คือ คณะวิทยาการจัดการ  รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
ตามล าดับ 
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3.2.2  คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตแต่ละคณะ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น คณะครุศาสตร์  ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยคุณลักษณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน  รองลงมา คือ  พร้อมพัฒนาตน และ บัณฑิตนักปฏิบัติ  ท้ังนี้เมื่อ
จัดล าดับ  พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด   คือ คณะครุศาสตร์ รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 
และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามล าดับ 

ส่วนคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  ตามความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
แต่ละคณะ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน  รองลงมา 
คือ พร้อมพัฒนาตน และ บัณฑิตนักปฏิบัติ  ท้ังนี้เมื่อจัดล าดับ  พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด คือ 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ 
ตามล าดับ 

3.3  ผลการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
  ใ น ภ าพ ร ว ม บั ณ ฑิ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี ใ ห้ ข้ อ มู ล  จ า น ว น  2,9 7 3  ค น  

มีงานท า 1 ,613 คน คิดเป็นร้อยละ 74.23 เมื่อพิจารณาเป็นคณะ จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า  
เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรกคือ บัณฑิตคณะครุศาสตร์  มีงานท าร้อยละ 90.14 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานท าร้อยละ 81.89 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร  ร้อยละ  80.22  ตามล าดับ  ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีงานท าน้อยท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 65.20 

ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิต พบว่า คณะท่ีบัณฑิตท างานตรง
สาขามากท่ีสุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ตามล าดับ 

3.4   ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  

ส่วนใหญ่ได้รับการพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมทางวิชาการ   (Proceeding)   จ านวน  96 
ผลงาน   คิดเป็นร้อยละ  74.42   รองลงมาคือ  งานวิจัยท่ีเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งไม่ได้ลงตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย  จ านวน  17  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 13.18   ท้ังนี้มีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน  TCI  กลุ่ม  1  จ านวน  13 ผลงาน 
คิดเป็นร้อยละ  10.08   ผลงาน  และได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน  TCI  กลุ่ม 2 
จ านวน  3 ผลงาน  คิดเป็น  ร้อยละ 2.32 
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3.5  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ 
3.5.1  งบประมาณและจ านวนทุนวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560  

มีจ านวนทุนวิจัยท่ีอาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 119 
ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของจ านวนอาจารย์ท้ังหมด  รวมจ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย  เท่ากับ 14,650,500 บาท โดยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยท่ีอาจารย์ส่วนใหญ่
ได้รับ คือ จากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน 46 ทุน คิดเป็นร้อยละ 10.69  รวม
เป็นจ านวนเงิน  2,154,500 บาท  รองลงมา คือแหล่งทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ านวน 37 ทุน 
คิดเป็นร้อยละ 9.18  เป็นจ านวนเงิน 11,871,000 บาท  และจากคณะ จ านวน 36 ทุน คิดเป็นร้อยละ 
8.36  เป็นจ านวนเงิน 625,000 บาท ท้ังนี้เมื่อพิจารณางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พบว่า  
งบประมาณท้ังหมดเท่ากับ 14,650,500 บาท   โดยคณะท่ีได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
สูงสุด ได้แก่ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ จ านวน  6,525,355 บาท รองลงมา  
คือ  คณะ เทค โน โลยี อุ ตสาหกรรมไ ด้รั บงบประมาณ จ าน วน  2,953,700 บ าท และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้รับงบประมาณ จ านวน 1,808,000  บาท   

มีจ านวนทุนวิจัยท่ีอาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 
117  ทุน  คิดเป็นร้อยละ  27.17   ของจ านวนอาจารย์ท้ังหมด   รวมจ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   เท่ากับ  16,315,800 บาท  โดยแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับ  คือ  จากส านักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ  จ านวน  90  ทุน  คิดเป็น       
ร้อยละ 20.91  รวมเป็นจ านวนเงิน  4,350,000  บาท  รองลงมา คือ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย  (สกว.)  จ านวน  8  ทุน  คิดเป็นร้อยละ  1.86  เป็นจ านวนเงิน 7 ,334,617 บาท  และจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.มุ่งเป้า)  จ านวน  6  ทุน  คิดเป็นร้อยละ  1.40   เป็นจ านวน
เงิน 1,702,850 บาท     

ท้ั งนี้ เ มื่ อพิจารณางบประมาณท่ี ไ ด้รั บจากแหล่ง ทุนภายนอก พบว่ า   
งบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด เท่ากับ 16,315,800บาท โดยคณะท่ีได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก สูงสุด ได้แก่ คณะ วิทยาการจัดการ  ได้รับงบประมาณ จ านวน 4,239,150  บาท รองลงมา
คือคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณ จ านวน 3,545,000 บาท  และคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณ จ านวน 3,402,133 บาท   

3.5.2  จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 
จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560  มีจ านวน 

446 ผลงาน ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 270  
ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 60.53  รองลงมา คือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 
จ านวน  99  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 22.20  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐาน TCI กลุ่ม 2 
จ านวนรวม 28  คิดเป็นร้อยละ 6.28  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) จ านวน 
21 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 4.71 และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
11 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 2.47  ท้ังนี้มีผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมแต่ไม่ได้ลงในรายงาน
สืบเนื่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จ านวน 17 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.81   
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ส าหรับคณะท่ีมีผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในฐาน Scopus/ISI มากท่ีสุด ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 13  ผลงาน รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
จ านวน 4 ผลงาน  

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างจ านวนงานวิจัยท่ีได้การตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.99  ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละคณะ พบว่า  คณะ
ท่ีมีค่าอัตราส่วนของจ านวนงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ต่อจ านวนอาจารย์มากท่ีสุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คิดเป็นอัตราส่วน  1.31 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ  คิดเป็นอัตราส่วน 1.15 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คิดเป็นอัตราส่วน  1.10     

ส าหรับผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560  มีจ านวน
ท้ังส้ิน 9 รายการ  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 พบว่า จ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus มีจ านวนรวมท้ังส้ิน 7 รายการ และวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI1) มี
จ านวนรวมท้ังส้ิน 2 รายการ 
 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

4.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

4.1.1  อธิการบด ี
4.1.1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของอธิการบดี ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก  โดยการบริหารงานท่ี
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจสูงสุดเป็นล าดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น รองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ 
และตามล าดับ  ส่วนผลการประเมินตนเองของอธิการบดี พบว่า มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยอธิการบดีมีความพึงพอใจการบริหารตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 2 และ 4 ในระดับมากท่ีสุด ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

4.1.1.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของอธิการบดี ในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก  โดยคุณลักษณะท่ีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นล าดับแรก  ได้แก่  ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ  รองลงมา
ได้แก่   ภาวะผู้น า  ส่วนผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองนั้น อธิการบดี พบว่า มี
ความพึงพอใจ ท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมีความ     
พึงพอใจในระดับปานกลาง   ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยประเด็นท่ี
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นล าดับแรก  ได้แก่  บริหารงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลการประเมินตนเอง ในภาพรวม พบว่า อธิการบดีมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
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4.1.1.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  อธิการบดี เป็นผู้ท่ี
มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการและการบริหารงาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มี
วางแผนการท างานท่ีเป็นระบบ เป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น า  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ   มีการ
ตัดสินใจและช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายท่ีจะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ใช้หลักธรรมในการ
บริหารงาน เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ให้เกียรติกับบุคลากรทุกคน  ยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  เข้าถึงได้ง่าย ไม่ถือตัว  และสร้างขวัญและก าลังใจการท างานให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย   

ส่วนในด้านการบริหารงาน มีผลงานของอธิการบดีท่ีส าคัญ ได้แก่    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติมือ

อาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  
 ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่  1) บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น มุ่งเน้นไปท่ี
บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  นักศึกษาจบไปก็ไปท างานเป็นส่วนใหญ่  ด้วยชื่อ  มรพส. เป็นท่ียอมรับ   
มีผลงานท่ีชัดเจน  2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 3)  การส่งเสริม 
Start Up เป็นการสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์  และ 3) การส่งเสริมและให้
งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสหกิจ (Co-operative Education) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีระบบ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ  

ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์มากขึ้น  ซึ่งเดิมงบประมาณท่ีใช้สนับสนุนการวิจัยจะเน้นไปท่ีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์      
ซึ่งในการส่งเสริมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นี้ ส่งผลให้คณาจารย์และบุคลากรท่ีเกี่ยวกับทางด้าน
สังคมศาสตร์มีขวัญและก าลังใจในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  2) มุ่งเน้นให้คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ 3) มีการจัดโครงการสัมมนา
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อจะได้มีเวทีไว้ส าหรับคณาจารย์ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง 

ผลงานในด้านการยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่างของอธิการบดียังไม่เด่นชัด และขาดความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย ไม่เห็นภาพ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้ท้องถิ่น ไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นท่ีพึ่งพา
ของท้องถิ่นได้ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งได้อธิการบดีควรทบทวนการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร์นี้ เพื่อ สร้างความเข้มแข็ง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และต่อยอดองค์ความรู้
ต่างๆ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก          
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยังยืน 

ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) มีการกระจายอ านาจให้กับคณะ มีความเป็นธรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้เหมือนกันทุกคณะ  2) การบริหารจัดการเงินรายได้ ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มองว่ามีการจัดท าแผนการบริหารจัดการเงินของมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตาม และคอยกระตุ้น
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

นอกจากนี้ผลงานท่ีนับว่าประสบความส าเร็จอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมในด้านนี้  
คือ การด าเนินการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น Green University เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับกรมอนุรักษ์พลังงานจนได้รับงบประมาณสนับสนุน 50 ล้านบาท ในการติดต้ัง  Solar Cell การท า 
Green Office และ Happy Classroom เป็นต้น  ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายใน
องค์กรนั้นได้ด าเนินการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแสดงออกทางความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการทางความคิดร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ  

ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการบริหารของอธิการบดี ได้แก่  1) ควร
จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถจักรยานให้มีความพร้อมมากกว่านี้  2)  ควรมีเกณฑ์และข้อก าหนดท่ีชัดเจน     
ในเรื่องการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาจัดสรรส่ิงปลูกสร้าง  และสามารถตรวจสอบได้    
3) ควรมีรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยใน 
ต าแหน่งอาจารย์ท่ีชัดเจน  4) ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันท้ัง
ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ควรก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการ
ท าวิจัยแยกระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ให้เกิดความเท่าเทียม  5) โครงการมหาวิทยาลัย    
สีเขียว (Green University)  ควรมีแผนท่ีชัดเจนในระดับคณะ 6) ควรมีการจัดโครงการร่วมกันกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่น  7) ควรมุ่งเน้นการจัดการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การท างาน
เชิงรุก และร่วมผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง  อีกท้ังขั้นตอนในการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติควรอาศัยการตัดสินใจท่ีชัดเจน และให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานต่อได้   ควรมีนโยบายใน
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยเปรียบเทียบจากภาระงานท่ีผ่านมาเป็นส าคัญ และ
จัดสรรต าแหน่งลงทุกหน่วยงานตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานนั้น       
9) ควรมีแนวทางให้การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและสวัสดิการและความมั่นคง ของอาจารย์
ประจ าตามสัญญาจ้าง  และควรมีนโยบายให้มีการบรรจุเจ้าหน้าท่ี ท่ีท างานเกิน 10 ปี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  10) อธิการบดีควรมีการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและตรวจเยี่ยมบุคลากรในแต่ละคณะว่ามี
ความต้องการอะไรบ้าง มีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

4.1.2  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4.1.2.1 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี

คณะครุศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยการบริหารงานท่ีบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีบุคลากรสาย
วิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของคณะครุศาสตร์ ท้ังในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด  



316 
 

4.1.2.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ ในภาพรวมระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาคุณลักษณะเป็นรายด้าน  พบว่า บุคลากรสาย
วิชาการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง   ยกเว้นคุณลักษณะ ด้านภาวะ 
ผู้น า และ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท่ีอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์  ท้ังในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก   ส่วน
การประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวมใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ประเมินตนเอง ว่า มีคุณลักษะในด้านความสามารถในการ
สร้างแรงบันดาลใจ   ความสามารถในการแก้ปัญหา และ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ส าหรับด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมี
ความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับ
มากท่ีสุด  

4.1.2.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ   
ครุศาสตร์  เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจท างานดี  เพื่อให้คณะครุศาสตร์ประสบผลส าเร็จ มีอัธยาศัยดี 
เข้าถึงง่าย  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับอาจารย์และบุคลากร  ยามท่ีบุคลากรมีปัญหาก็จะให้ค าแนะน า 
ให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกันเอง เป็นผู้บริหารท่ีดี ให้ความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   

ในส่วนของการบริหารงาน ผลงานท่ีเด่นชัด คือ เรื่องการปรับสภาพ
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว  ท าให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น  
ท้ังนี้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน คือ  ควรก าหนดแนวทางในการบริหารงานให้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม  เพื่อการพัฒนาคณะได้อย่างมีคุณภาพ ควรให้อาจารย์ทุกคนได้รับทราบและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณ  ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ และระบบการบริหารวิชาการให้มากยิ่งขึ้น  ควรมุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพทาง ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณท่ีเน้นทางด้านวิชาการ  การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการจัดการเรียนการสอนลงสู่สาขาให้มากขึ้นและเพียงพอ ส่วนในด้านการวิจัย  ควรจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการท าผลงานวิชาการของอาจารย์ ให้เป็นรูปธรรม และควรส่งเสริมด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ภายในคณะ  ไม่ควรรองบประมาณจากสถาบันวิจัยเพียงอย่างเดียว   

4.1.3  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.1.3.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคณบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองท้ังในภาพรวมและรายด้านว่าอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  

4.1.3.2 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของคณบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด  
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ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากท่ีสุด  

4.1.3.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคนรุ่นใหม่ อัธยาศัยดี เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ตรงไปตรงมา 
ชัดเจน มีความเป็นผู้น าสูง คิดเร็ว ท าเร็ว กล้าได้กล้าเสีย ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังปัญหาและพร้อม
แก้ไข มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล  ให้ค าแนะน าและทางเลือกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติ     

ในส่วนของการบริหารงาน พบว่า คณบดีมีท างานเป็นระบบ เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไว้  ผลงานเด่นชัดในปีนี้ คือ การน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
กลุ่ม 2  การบริหารงานวิชาการท่ีท าให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาปริญญาตรี
และอาจารย์ได้รางวัลจากการน าเสนอผลงานระดับชาติถึง 27 รางวัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้โดยใช้การตีพิมพ์ในวารสาร  มีการวางนโยบายในการด าเนินงานของแต่ละสาขาท่ี
ชัดเจน  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมและผลักดันในการหา
แหล่งทุนให้อาจารย์ท าวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการหาแหล่งทุนให้นักศึกษาได้เรียนฟรี และ
ศักยภาพในการของบประมาณในการปรับปรุงอาคารเดิมและก่อสร้างอาคารใหม่  ท้ังนี้มี ผู้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงาน คือ  ควรสร้างความเข้าใจและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามนโยบายของคณบดีให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นผู้รับน โยบายไป
ปฏิบัติ เนื่องจากคณบดีเป็นผู้ท่ีคิดเร็วท าเร็ว ส่งผลให้บางครั้งผู้รับนโยบายตามไม่ทันความคิดของท่าน  
ควรส่งเสริมนโยบายในการจัดหาเงินรายได้จากภายนอกให้มากขึ้นและควรจัดให้มีการออกบริการ
วิชาการครอบคลุมทุกสาขา 

4.1.4  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.1.4.1  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
ส่วนผลการประเมินตนเอง   พบว่า   คณบดีคณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความ        
พึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองท้ังภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

4.1.4.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของตนเองท้ังในภาพรวมและรายด้านในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการท่ีคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากร 

4.1.4.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นผู้ใหญ่ใจดี  มีความเป็นกันเอง  เข้าถึงง่าย  ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
ให้ค าปรึกษา  เมื่อมีปัญหาสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  ให้แนวทางการแก้ไขท่ีชัดเจน  เป็นนักบริหาร
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มืออาชีพ มีท้ังด้านศาสตร์และศิลป์ มีความยุติธรรม เน้นความถูกต้อง มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส มีความยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเรื่องระเบียบปฏิบัติมากจนเกินไป มีความเป็นธรรมกับทุก
หลักสูตร และใส่ใจความรู้สึกของอาจารย์ในคณะ สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

ในส่วนของการบริหารงานคณบดี ได้ด าเนินการตามนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยอย่างมีมีการส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ในการท าผลงานวิชาการ สร้างขวัญและก าลังใจ
โดยให้รางวัลหรือยกย่องเชิดชู ท าให้อาจารย์มีก าลังใจในการท างานและได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้บริหารท่ี
มองเห็นความส าคัญของอาจารย์และนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรการจัดสรรงบประมาณภายในคณะลง
ไปสู่หลักสูตร ลงสู่นักศึกษา ผลงานของคณบดีท่ีส าคัญ ได้แก่  โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีให้
ความส าคัญกับบัณฑิตและนักศึกษาเป็นหลัก การผลักดันอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริม
การจัดการศึกษา เรื่องอาเซียน ความสามารถในการบริหารจัดการในงบประมาณท่ีจ ากัด ท้ังนี้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงาน  คือ คณบดีควรมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ท างานจะหนัก
คนเดียว  

4.1.5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.1  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองท้ังใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด   

4.1.5.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองใน
ภาพรวม ในระดับมาก  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากเช่นเดียวกับบุคลากร  

4.1.5.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการเป็นผู้ท่ีมีการบริหารงานท่ีดี ท างานเชิงรุก มีการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะมีการ
พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล         
มีความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน และมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานได้ดี  
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในทุกคนคณะมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 

ในส่วนของการบริหารงานมีผลงานท่ีส าคัญ คือ นโยบายการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยการมอบเงินรางวัล จ านวน 
10,000 บาท การส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะให้ความส าคัญในเรื่องการท าวิจัยและการบริการวิชาการ
มากขึ้น ซึ่งคณาจารย์ในคณะสามารถขอทุนท าวิจัยได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือข่ายระบบส่ือสารภายในคณะเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ
นักศึกษาในคณะท่ีส าเร็จการศึกษา มีภาวะการมีท างานค่อนข้างสูง และได้รับค าช่ืนชมจากผู้ใช้บัณฑิตว่า
มีความสามารถในการท างานได้ดี ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ 1) ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคน้ าโขง ให้มีความชัดเจนว่าในแต่ละสาข า
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จะต้องปฏิบัติอย่างไร  2)  ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานในแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น        
เพื่อง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ และคณะควรมีการวางแผนการด าเนินงานในระยะยาว อาทิ แผนการ
ด าเนินงานระยะยาว 10 ปี 3)  ควรมีการช้ีแจงเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
สาขาวิชา 4)  ควรมีเกณฑ์และมาตรฐานท่ีชัดเจนในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาท างาน
ในคณะ 5) ควรมีนโยบายการจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอก  6)  ควรจัดสรรงบประมาณ และการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ( ITM) นี้  ได้ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้  7) ควรมี
งบประมาณท่ีเป็นกองกลาง ไว้ส าหรับใช้ในการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 8) ควรมีงบประมาณด้านการวิจัยส าหรับ
คณะเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ นอกจากนี้ คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรท่ีมีความ
ช านาญแตกต่างกัน ควรน าความรู้ของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมาบูรณาการร่วมกัน และ 9)  ควร
ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดท าโครงการร่วมกันต่างๆ ร่วมกัน ควรสร้างความร่วมมือให้ได้ความไว้ใจของทุกคนในการท างาน     
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและความสุขในการท างาน 

4.1.6  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
4.1.6.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของตนเองท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

4.1 .6.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึ งพอใจต่อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายด้านในระดับมากท่ีสุด  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมีความ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง 
พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก
ท่ีสุด  

 4.1.6.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด  สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นผู้ท่ีมีเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ในการท างาน ก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน  
กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้น าสูง มีความรับผิดชอบ ไม่โยนหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น   
บริหารงานคณะได้อย่างมีระบบแบบแผน และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ท างานด้วยความโปร่งใส   

ในส่วนของการบริหารงาน นั้น บุคลากรในคณะท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตอบสนองนโยบายและท างานเป็นทีม เมื่อประสบ
ปัญหาบุคลากรในคณะสามารถขอค าปรึกษา ค าแนะน าจากคณบดีได้ทุกเรื่อง และอธิบายช้ีแจง
รายละเอียด จนได้รับความกระจ่าง  ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการผลิต
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บัณฑิตนักปฏิบัติ เน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบวงจรต้ังต้นน้ าถึงปลายน้ า โดยเน้นเรื่อง
ของกระบวนการผลิตตามการเกษตร เช่น การปลูกพืชไร่ พืชสวนต่างๆ การส่งเสริมการวิจัย โดยส่งเสริม
การท าวิจัยในเรื่องของปรัชญาการพัฒนาชุมชน เน้นการพัฒนาโรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  9  ได้ทรงมี              
พระราชด ารัสไว้ นอกจากนี้มีการสนับสนุนเรื่องของการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ในคณะท าวิจัย และของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการท าวิจัย
ในลักษณะชุดโครงการวิจัย  ผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการท าวิจัยให้สามารถท า
วิจัยได้มากขึ้น การน าผลผลิตท่ีได้มาต่อยอด โดยท าการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ท้ังนี้บุคลากรท่ีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒน า คือ   
บางครั้งการน านโยบายต่างๆ มาปฏิบัติในคณะ ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจท่ีตรงกัน   ควรเน้นการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี โดย
การจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะส้ันหรือการจัดแหล่งเรียนรู้  ให้กับนักศึ กษา ประชาชน และ
ผู้ประกอบการท่ีสนใจ และจัดหาแหล่งทุนภายนอกจากเครือข่ายหน่วยงานในท้องถิ่น ให้เพิ่มมากขึ้น   
และในด้านการจัดการเรียนรู้นั้นคณะควรเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 

4.1.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.1.7.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากร  

4.1.7.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองใน
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด   

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจท้ัง
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก  

4.17.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นบุคคลท่ีมีภาวะความเป็นผู้น า คิดรอบคอบ ท างานโดยยึดการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายและท างานเชิงรุก ให้โอกาสคนและเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของบุคคลผู้อื่น เช่น การ
เปิดรับฟังทุกข้อโต้แย้งเพื่อน าไปเป็นสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ   

ในด้านการบริหารงานนั้นมีผลงานท่ีส าคัญ คือ มีการผลักดันให้
คณาจารย์ในคณะท าโครงการวิจัย และส่งเสริมให้ขอทุนท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น รวมท้ัง
การส่งเสริมให้อาจารย์น างานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
และตีพิมพืในวารสาร การสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ หลักสูตรเซรา
มิกส์  สามารถจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีดีให้กับ
นักศึกษา ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ  คณบดีควรให้ความส าคัญกับแต่ละหลักสูตรสาขาอย่าง



321 
 

เท่าเทียมกัน และอยากให้ลงลึกในรายละเอียดของการปฏิบัติงานในแต่ละศาสตร์ของแต่ละสาขา
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะควรจัดท าวารสารของตนเองเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ควรส่งเสริมการท าวิจัยของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนหรือหาแหล่งทุนให้ เพื่อพัฒนาความ
เช่ียวชาญในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และควรแสวงหาช่องทางในการหาเงินรายได้เข้าสู่คณะ 

4.1.8   คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน 
4.1.8.1  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
สายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารงานทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก  ในขณะท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจในการบริหารงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในระดับมากและมากท่ีสุด  ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4.1.8.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดี
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมีความ    
พึงพอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัย
การจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เช่นเดียวกับ
สายสนับสนุน  

4.1.8.3 ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  โดยบุคลิกภาพ
ส่วนตัวคณบดีเป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยดี ใจดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงได้ง่าย และมีความสามารถในการประสาน
กับเครือข่ายองค์กรภายนอกได้ดี  แต่บางสถานการณ์ยังขาดความชัดเจน และไม่เด็ดขาดในการบริหาร 
บางครั้งไม่กล้าตัดสินใจ ตัดสินใจล่าช้า   

ในด้านการบริหารงานนั้นผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กันว่าคณบดีมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกได้ดี  การขับเคล่ือนศูนย์
วัฒนธรรมทางสังคม ได้ขับเคล่ือนเป็นรูปธรรมชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในด้านการท าวิจัย
ให้กับอาจารย์ในคณะ  ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ  ควรมีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้าน
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับคณะ ให้ชัดเจนว่าผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
อย่างเดียวหรือผลิตบัณฑิตท่ีไปแข่งขันในตลาดแรงงานต่างประเทศได้ เพื่อให้หลักสูตรของคณะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและจัดบริการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการได้ ควรส่งเสริมให้มีการผลิตต ารา เอกสารประกอบการสอน ส่ือท่ีมีคุณภาพ และมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การสอน นอกจากนี้ ควรมีกิจกรรมและแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างอาจารย์ใน
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คณะ /สาขา ส่วนในเรื่องการบริหารงานและการส่ังการนั้น คณบดีควรมีการตัดสินใจท่ีชัดเจน เด็ดขาด 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที โดยเฉพาะด้านการจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนให้พร้อม
กับการเปิดภาคการศึกษาใหม่  

4.1.9 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.1.9.1 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ การบริหารงานท่ีบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจสูงสุดเป็นล าดับแรก ได้แก่  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4.1.9.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความ       
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองใน
ภาพรวม ในระดับมาก  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สนับสนุนมีความ พึงพอใจในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนผลการประเมินตนเอง 
พบว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจในภาพรวมและรายประเด็น ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น
ประเด็นมีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได้จากภายนอกท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง 

4.1.9.3  ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มีการท างานท่ีเป็นระบบ มีแผนการท างานชัดเจน  ท างานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา 
มองดูจากลักษณะภายนอกเหมือนเป็นคนแข็ง แต่ความจริงแล้วมีความยืดหยุ่นในการท างานค่อนข้างสูง 
บริหารงานได้ดี  มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี    

ในด้านการบริหารงาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย จนเข้าสู่ฐานอ้างอิงงานวิจัย TCI     
กลุ่ม 1  การส่งเสริมท าวิทยานิพนธ์ในระบบด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์  i-thesis  ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ การเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ท่ีสามารถจัดได้ดีและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการเข้า
ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและส่งผลงานน าเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยม   
และการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดท าบทความวิจัยท่ีดีและมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
บัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโดยการเข้าร่วมการจัดสัมมนา
เครือข่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของการให้บริหารนั้น บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความ
ประทับใจเกี่ยวกับการท างานของบัณฑิตวิทยาลัย ในการให้บริการท่ีเป็นกันเองของเจ้าหน้าท่ี          



323 
 

การอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาเมื่อมาติดต่อประสานงาน  เข้าถึงง่าย  ประสานงานรวดเร็ว ท้ังนี้       
มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ  ควรมีการก ากับติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อนักศึกษา
ท่ีเรียนรายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด และเหลือเพียงการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเริ่มห่างหาย
จากการเข้ามาเรียนในแต่ละคณะ ท าให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ได้ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาเกินระยะเวลาท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ การประสานงานกับประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน
การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาระบบ Website ของบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายิ่งขึ้น  และควรมีการจัดท าคู่มือในการเรียนให้กับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้ังแต่เริ่มต้นไปจนถึงส าเร็จการศึกษา ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เกณฑ์ในการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษามีอะไรบ้าง  

4.1.10  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4.1.10.1  บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนผล
การประเมินตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของตนเองท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด    

4.1.10.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนผล
การประเมินตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายด้านในระดับมากท่ีสุด  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

4.1.10.3  ผลการสนทนากลุ่มและการค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า  ผู้อ านวย
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์  มีความต้ังใจในการท างาน  มีการวางแผนการบริหารงานได้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล              
มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี   

ในด้านการบริหารงาน ผู้อ านวยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลงานของท่ีส าคัญ  ได้แก่  การสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  การสร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท าให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น การพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์ไว้เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรท่ีเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การพัฒนาระบบ Quick Response (QR Code) การพัฒนาระบบการส่ังซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบไว้ใช้ส าหรับแจ้งเตือนการยืมคืนหนังสือ การถ่ายโอน
ต ารา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละหลักสูตร ไปไว้ในห้องสมุดของแต่ละคณะ 
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เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแต่ละคณะท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ของตนเอง  มีการ
น าหนังสือใหม่เข้ามาเร็ว ทันตามยุคสมัย   ท้ังนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  คือ ควรมีการปรับปรุง
สถานท่ี เช่น  แบ่งบริเวณภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน โดยแบ่งบริเวณ
ส าหรับผู้ท่ีต้องการสมาธิในการท างานอ่านหนังสือ และบริเวณส าหรับผู้ท่ีท างานกลุ่มท่ีต้องมีการสนทนา 
ซึ่งอาจจะรบกวนผู้อื่นได้เสียงดัง  การปรับปรุงโรงอาหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดหาหนังสือให้เพียงพอส าหรับนักศึกษา คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการ update หนังสือ 
ต ารา ในบางสาขาวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เป็นระยะ  ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะหนังสือ ทางด้าน
กฏหมาย ควรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านหรือส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยท่ีควรจะน าไปไว้ในส่วนของส านักศิลปและ
วัฒนธรรม 

4.1.11 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.11.1  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก    
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของตนเองในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

4.1.11.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดส่วนผลการประเมินตนเอง  พบว่า  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีความ      
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด  

ด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 

4.1.11.3  ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า ผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยท่ีดี มีการท างานเชิงรุก  วาง
แผนการท าอย่างเป็นระบบ   ท่ีส าคัญคือเป็นมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ท้ังเครือข่ายท่ีเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก  และมีความสามารถในการแสวงหางบประมาณ
จากเครือข่ายภายนอก 

ในด้านการบริหารงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้อ านวยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีบริหารงานโดยด าเนินการตามนโยบายของผู้อ านวยการท่านเดิม  แต่เน้นการท างานเชิงรุก
และการบริหารงานโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก  เน้นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมมากขึ้นสังคม อาทิ การจัดต้ังชมรมพระเครื่อง เป็นต้น ท า
ให้ภาพลักษณ์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมจากเดิมท่ีเน้นเพียงแค่ทางด้านศิลปะการแสดง มีการจัดท า



325 
 

โครงการอนุรักษ์และจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีชมรมวงดนตรีมังคละ ถือเป็นการอนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านท่ีนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายใน
จังหวัดพิษณุโลก และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น ของบประมาณ
ความร่วมมือจากจังหวัดมาด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น มาท าการประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการประกวดหนังส้ัน กิจกรรมก้าวคนละก้าวท่ี  และเครือข่ายศิลป์สองแคว 

ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรก าหนดบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็น
รูปธรรม ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับชุมชน ซึ่งจะท าให้ก่อเกิดแหล่ง
เรียนรู้ และเป็นท่ีรวบรวมความรู้ทางด้านภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดหรือในภาคเหนือ
ตอนล่าง ควรมีจุดประชาสัมพันธ์หรือจุดบริการส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจสอบถามข้อมูลต่างๆ ภายใน
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ควรส่งเสริมให้มีการศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปบูรณาการในการเรียนการ
สอนให้มากขึ้นควรมีรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน และเล็งเห็นถึง
ความส าคัญร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อไปและ ควรมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก
ให้มากขึ้น เพื่อจะได้น าผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

4.1.12  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.1.12.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง
ท้ังในภาพรวมและรายด้านว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด    

4.1.12.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมิน
ตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม
และรายด้านในระดับมากท่ีสุด  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

4.1.12.3  ผลการสนทนากลุ่มและการค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี และมีวาทศิลป์ สุขุม  วิสัยทัศน์ ชอบ
ความท้าทาย มั่นใจในตนเอง ให้โอกาสคนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีความมุ่งมั่นและต้ังใจในการ
ท างาน และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

ในด้านการบริหารงานนั้น มีผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นภาพท่ี
ชัดเจนในเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ 2560 คือ  การท างานท่ีเป็นระบบโดยเฉพาะตามยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติราชการท่ีก าหนดไว้ มีการพัฒนาระบบช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
และการก ากับติดตามต่างๆ เช่น ข่าวสารแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ระบบการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น การส่งเสริมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกับชุมชน
และท้องถิ่น การกระตุ้น ส่งเสริมและผลักดันให้ท าวิจัย โดยการดูแลเอาใจใส่โดยการจัดอบรมให้ความรู้
ในการท าวิจัย เช่น การเขียนโครงการ การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เช่น สสส. วช. การส่งเสริมให้
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นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับแหล่งทุนสนับสนุนในการท าวิจัย การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากคณะต่างๆ การสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์  
ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  การให้ความรู้กับนักวิจัยเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ทดลอง ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  คือ ควรก าหนดเกณฑ์
ในการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มน้อยกว่านักวิจัยรุ่นเก่า การลดมาตรฐานตัวช้ีวัดในการ
พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน  ควรมีเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการ
ท าวิจัยแยกระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์  การจัดท าระบบออนไลน์เกี่ยวกับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการวิจัย  พัฒนาระบบในการเบิกจ่ายท่ียังมีความล่าช้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
ควรแสวงแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น ควรจัดต้ังให้มีศูนย์กลางหรือหน่วยรับโจทย์จากสถาน
ประกอบการ, วิสาหกิจ จากภายนอกแล้วน ามาเสนอให้นักวิจัยแล้วแต่ความถนัด และควรสร้างเครือข่าย
ด้านงานวิจัยให้เหมาะสมกับแต่ละศาสตร์และงานหรือโครงการต่างๆ  

4.1.13 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
4.1.13.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง  พบว่า  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง
ท้ังในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก   

4.1.13.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองใน
ภาพรวม ในระดับมาก  

ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้  บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนการผลประเมินตนเองในภาพรวม พบว่า 
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

4.1.13.3 ผลการสนทนากลุ่มและการค าถามปลายเปิด สรุปได้ว่า 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม มีจิตใจ
เมตตา  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น สามารถระงับอารมณ์โกรธได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน คอยก ากับติดตามงานตลอดเวลา   
เป็นบุคคลท่ีคิดบวก  มีความเสียสละในการท างาน  มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว และท างานร่วมกันกับ
ผู้อื่นเสมือนพี่ช่วยเหลือน้อง  นอกจากนี้  ยังมีความรอบคอบในการบริหารงาน  อาทิ การตัดสินใจใน
บางเรื่องนั้น  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจะไม่ตัดสินใจโดยพลการ ท้ังนี้ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปท่ีดีท่ีสุด  

ในด้านการบริหารงาน พบว่า ผลงานของผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีท่ีส าคัญ คือ  ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานและมีการมอบอ านาจให้กับผู้อ านวยการกอง
ต่างๆ โดยผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ก ากับติดตาม   ท าให้การท างานมีระบบและลดขั้นตอน
มากขึ้น  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีดี และด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินในระดับเหรียญทองในปีหน้า มีการขับเคล่ือน
โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคี
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ปรองดอง และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน อาทิ การให้บุคลากรในแต่ละ
หน่วยงานได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร การมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน และรับฟังซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในองค์การ ในส่วนของการสร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคลากร  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ให้รับฟังปัญหาและช่วยกันหาทาง
ออกของปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  อาทิ  ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง E- document การจองรถ การจองห้องประชุม นอกจากนี้แอพลิเคช่ัน ในการแจ้งการ    
ใช้น้ า ประปา และไฟฟ้า ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ต้องการผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีควรให้ความส าคัญกับบุคลากรในหน่วยงานอย่างเท่าเทียม มองอย่างรอบด้าน มองเห็นการ
ท างานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   และการจัดการศึกษาท่ีนักศึกษามีความ
พึงพอใจสูงสุดใน 3  ล าดับแรก ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมา  คือ ด้านการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน  และด้านการให้บริการด้านวิชาการ  ซึ่งอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน  ส่วนการจัดการศึกษาท่ี
นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่ือ / อุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน        

เมื่อจ าแนกตามคณะ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในระดับมากทุกคณะ โดยคณะท่ีนักศึกษามี
ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3  ล าดับแรก ได้แก่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  รองลงมา
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนคณะท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
ผลการสนทนากลุ่มและค าถามปลายเปิด 

นักศึกษาให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการที่ประสบความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญ ได้แก่   
โครงการวันราชภัฏ มีการน าศิลปวัฒนธรรมเข้ามาให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 แต่ละคณะเข้าร่วม เริ่มจัด
โครงการปีนี้เป็นปีแรก  โครงการตากลมชมทุ่งของกองส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 
มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก มีการผลักดันให้แต่ละคณะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมินิ
มาราธอน และเปิดโอกาสให้คนภายนอกสามารถเข้าร่วมได้  ทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้ล าดับ 4 การมีจักรยาน OFO ให้นักศึกษาได้ใช้บริการและ
มีรถไฟฟ้า บริการรับ-ส่ง   มีการพัฒนาถนนทางเข้าประตู 2 และประตู 3 มีการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่   มีการบริการร้านสะดวกซื้อ เช่น มินิมาร์ท และเซเว่น ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้
สะดวกสบายมากขึ้น การสร้างอาคารเรียน ห้องน้ า และท าซุ้มทางเข้ามหาวิทยาลัย และมีการปรับ
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น และห้องสมุดมีการบริการส่ือการเรียนการสอน
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และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ห้องคาราโอเกะ มีระบบสืบค้น และตู้ยืม - คืน หนังสือท่ีสะดวก 
เป็นต้น ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  คือ โครงการพิบูลปั่นสุข ซึ่งมีการ
ประสานงานของแต่ละภาคส่วนขาดความชัดเจน   

 ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย คือ ความมีช่ือเสียงด้ังเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจ านวนนักศึกษาจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีอยู่แถวหน้าได้  อาจารย์มีความรู้และถ่ายทอดได้ดี เป็น
กันเอง เพื่อนๆ พี่ๆ สนิทสนมและรู้จักกัน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดขณะท างาน
จริงๆ มีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนท าให้มีทักษะหลายๆ ด้าน ได้ร่วมกับอาจารย์ในการบริการวิชาการใน
ท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสปฏิบัติงานจริง  ส่วนในด้านสังคมและการใช้ชีวิต อาจารย์ในคณะ มีความเข้าใจ 
พัฒนาให้นักศึกษาเป็นครูที่พัฒนาท้องถิ่น เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ได้ลงมือท า อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลเอาใจ
ใส่ ให้ค าแนะน าในทุกๆ ด้าน มีวิธีการเรียนท่ีทันสมัยเข้าใจง่าย และได้น าความรู้ท่ีได้เรียนมาปรับใช้ใน
ชีวิตจริง  และได้ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น มีก ฎระเบียบ คุณธรรมจริยธรรม และ
สภาพแวดล้อมท่ีดีภายในมหาวิทยาลัย    
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารสถานที่  ควรเพิ่มไฟในถนนสายนอกเพื่อส่งเสริมให้มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ประตูทุกประตูปิดช้าลง ต้องการให้มีสวนสาธารณะรอบสระทะเลแก้ว เพราะเรียก
ราชภัฏสวนทะเลแก้ว อยากจะให้ทะเลแก้วเป็นแลนด์มาร์ค  ควรมีมาตรการเพิ่มความระมัดระวังเรื่อ ง
ความปลอดภัยบนถนน  และจัดสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมในร่มเพิ่มเติม เช่น  มีลานกิจกรรมในร่ม เป็น
ลานอเนกประสงค์ส าหรับคณะท่ีมีเด็ก 300-400 คน  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และเครื่องอ านวยความ
สะดวก ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องน้ าท่ีช ารุดและท าความสะอาดห้องน้ าให้มีความสะอาดอยู่เ สมอ  
ปรับปรุงท่ีจอดรถในมหาวิทยาลัยมีความช ารุด และควรเพิ่มร้านอาหารให้เพียงพอกับนักศึกษา 

ด้านวิชาการ  ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางหลากหลายเข้าถึงนักศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง การดูเกรดเฉล่ีย ควรให้ดูได้เฉพาะของตนเอง เพราะ ปัจจุบันเกรดเฉล่ียดูได้ทุกคนใส่แค่ รหัส
นักศึกษาสามารถดูได้รายวิชา GE ควรเป็นวิชาเสรีท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเองได้ และให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ต่อการเรียนในสาขา 

ด้านกิจการนักศึกษา  ควรมีโยบายท่ีให้นักศึกษาปฏิบัติควรมีความชัดเจน  และต้องให้มีผู้น า
นักศึกษาท่ีเป็นระบบมากกว่านี้ การแจ้งกิจกรรมให้เหมาะสมและเวลาไม่กระช้ันชิดเกินไป 

4.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ปป.) ที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ปป.) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยการจัดการศึกษาท่ี
นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3  ล าดับแรก  ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน  รองลงมา  ด้านการให้บริการ
ด้านวิชาการ  และด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ส่วนการจัดการศึกษาท่ีนักศึกษามีความ      
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พึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่ือ / อุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ท้ังนี้เมื่อจ าแนกตาม
คณะ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ป.ป.) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
อยู่ในระดับมากทุกคณะโดยคณะท่ีนักศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดใน 3  ล าดับแรก ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการ
จัดการ   ตามล าดับ ส่วนคณะท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมีเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด  
 1.   ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยคณะ และสาขาวิชา   

  1.1 การตัดสินผลการเรียนมีความยุติธรรมในการให้เกรด 
  1.2 คณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการจัดการเรียน
การสอน 

  1.3  อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษามีความเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี 
  1.4 มีห้องสมุดท่ีทันสมัย 
  1.5 มีความภูมิใจในสาขาท่ีเรียน เพราะสามารถน ามาใช้ในชีวิตจริงได้ 

  1.6 มีความภูมิใจในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การท างานไปเป็นทีม เห็นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า 
  1.7 มีความภูมิใจในสถาบันและมีความรักเคารพในสถาบันและอาจารย์ และสาขาท่ีเรียน 
  1.8 ด้านการเรียนการสอนท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและมิตรภาพใหม่ๆสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  1.9 รู้สึกภูมิใจในความเป็นเศรษฐศาสตร์มีศักด์ิศรีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น  มีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จัก และมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
  1.10  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความร่มรื่นพื้นท่ีกว้างขวางบรรยากาศดีเหมาะแก่การเรียนการ
สอนด้านวิชาการและความรู้ต่างๆ 

2.  ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 2.1 มีการพัฒนาในด้านความสะดวกแก่นักศึกษา เช่น รถไฟฟ้า PSRU และรถจักรยาน 
 2.2 ด้านอาคารมีการปรับปรุงให้มีสภาพดีข้ึน  
 2.3 ด้านการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเพิ่มมากขึ้น และสะดวกสบายต่อการค้นหา 
 2..4 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านห้องเรียน และด้านบุคลากร 
 2.5 ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีการใช้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น 
 2.6 การเพิ่มความสะดวกสบายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่นร้านสะดวกซื้อ   
 2.7 การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น รณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และ
การปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 2.9 การจัดการสถานท่ีบรรยากาศในการเรียน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ความอ านวยความสะดวกมากขึ้น 
 2.10 มีการปรับหลักสูตรใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 
 2.11 พัฒนาทางด้านอาคารและซุ้มประตู 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 3.1 ด้านความสะอาดของห้องน้ า 
 3.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือการสอนในบางอาคารยังไม่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน 
 3.3 แม่บ้านควรมาท าความสะอาดห้องน้ าในช่วงเสาร์-อาทิตย์บ้าง 
 3.4 ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 3.5 การบริการเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีให้บริการนักศึกษาควรมีจิตในการบริการท่ีดีเพิ่มขึ้น 
 3.6 กองกีฬาควรจะมีงบในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาท่ีน่าจะท าเหรียญและช่ือเสียงได้ในกีฬา
มหาวิทยาลัยมากกว่ากีฬาชนิดอื่นท่ีไม่มีผลงาน แต่มีงบเยอะซื้ออุปกรณ์บ่อยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง 
ด้านสถานท่ีออกก าลังกายในร่ม ควรปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น   
 3.8 ความสะอาดของตึกมหาวชิราลงกรณ์ในเรื่องของขี้นก  
 3.9 เพิ่มร้านค้าท่ีจ าหน่ายอาหารในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้กับ ภาค กศ.ปป. เนื่องจากในวัน
ดังกล่าว เพราะร้านอาหารส่วนมากจะปิดให้บริการ 
 3.10 ห้องสมุดมีหนังสือท่ีเกี่ยวกับนิติศาสตร์ในบางวิชามีไม่เพียงพอต่อนักศึกษา 
 3.11 ควรปรับปรุงรายวิชาท่ีสอนและผู้สอนให้เหมาะสมกัน  
 3.12 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มีการอธิบายเพิ่มรายละเอียด มิใช่อ่านตาม
ตัวหนังสือใน power point 
 3.13 ควรปรับปรุงด้านการเรียนการสอนในการใช้ดุลยพินิจในการตรวจข้อสอบ และให้
นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลของผู้สอนได้อย่างโปร่งใส และเป็นธรรมโดยไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 3.14  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น  

4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ มีต่อการ        
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า การจัดการศึกษาท่ีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ  รองลงมาคือ ด้านการบูรณาการการวิจัยกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ  ด้านส่ือ / เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากันกับ  
ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนการจัดการศึกษาท่ีนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุด  คือ ด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิด  
1.  มีความประทับใจเกี่ยวกับการท างานของบัณฑิตวิทยาลัย การให้บริการท่ีเป็น

กันเองของเจ้าหน้าท่ี การอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาเมื่อมาติดต่อประสานงาน เข้าถึงง่าย 
ประสานงานรวดเร็ว เช่น การตีพิมพ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  



331 
 

2.  การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ให้ความใส่ใจดูแลในการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ชิด  ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี  บรรยากาศในการเรียนระหว่างกลุ่มเพื่อนและ
อาจารย์ดีมาก  

3. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการน าเทคโนโลยี/ ICT มาใช้ในการ
จัดระบบสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้โดยง่าย โดยเฉพาะการใช้ e-thesis ซึ่งค่อนข้างมี
ความยุ่งยากแม้ว่าจะได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ตามแต่เวลาใช้จริงค่อนข้างมีความยุ่งยากพอสมควร 

 
อภิปรายผลการประเมิน 
 จากผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พิบูลสงคราม ในปีงบประมาณ 2560 มีประเด็นข้อค้นพบท่ีน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 มีประเด็นท่ีน ามาพิจารณา คือ 

หน่วยงานมีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตามบทบาท  พันธกิจ
ท่ีรับผิดชอบ  และมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนของหน่วยงานทุกโครงการ จ านวน 778 
โครงการ เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี  1  มากท่ีสุด  จ านวน 407 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.31 
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวน 224 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีจ านวน 
95  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.21  และยุทธศาสตร์ที่  3  มีโครงการน้อยท่ีสุด  จ านวน 52 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.69 ผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยรวมเป็นเงิน 56,153,781 บาท พบว่างบประมาณในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
สูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ร้อยละ 27.01 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ร้อยละ 26.02 และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ร้อยละ 4.17 ที่เป็นเช่นนี้เพราะหน่วยงานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมี
แผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของหน่วยงาน รวมถึงต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เม่ือพิจารณาจ านวนโครงการ พบว่า การด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนการด าเนินโครงการสูงที่สุดเม่ือเทียบกับประเด็นอื่นๆ ซ่ึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เก่ียวกับการวิจัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
ตามล าดับ  

ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้จริงตามแผน เป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน 50,858,764.23 บาท
จากงบประมาณท้ังส้ิน 56,153,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.57 มี งบประมาณเหลือจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
9.42 ส าหรับ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินโครงการของหน่วยงาน พบว่า โครงการบรรลุและ
ผ่านตัวชี้วัด 3 ใน 4  ร้อยละ 91.19 บรรลุตามมิติเวลาร้อยละ 86.40 มิติงบประมาณร้อยละ 88.86 มิติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.63 และมิติเชิงคุณภาพร้อยละ 89.25 ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมี
แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณและการก ากับติดตามการด าเนินโครงการท่ีชัดเจน 

ผลการวิเคราะห์โครงการและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ พบว่า ผลการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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โครงการจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.36 มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80.84 และมีประสิทธิผลร้อยละ 79.96  
 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีประเด็น
ท่ีน ามาพิจารณาคือ  

2.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  ของมหาวิทยาลัยมียอดรวมท้ังส้ิน 
762,450,100 บาท โดยมีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้  คือ งบประมาณ
แผ่นดิน 521,450,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.39  งบประมาณเงินรายได้  241,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.61  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 มียอดรวมท้ังส้ิน 
866,375,400 บาท มีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณ
แผ่นดิน 602,753,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57 งบประมาณเงินรายได้ 263,622,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.43 ท้ังนี้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 103,925,300 บาท หรือลดลงร้อยละ 12.00 โดยงบประมาณแผ่นดินลดลงจ านวน 81,303,300 
บาท หรือลดลงร้อยละ 13.49 และงบประมาณเงินรายได้ลดลงจ านวน 22,622,000 บาท หรือลดลง
ร้อยละ  8.58  เมื่อพิจารณาจากงบประมาณท่ีลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณรายได้ท่ีลดลง       
สืบเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษาลดลงเพราะงบประมาณรายได้ ส่วนใหญ่มาจากการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษานั้นๆ    

2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัย จ านวน 762,450,100 บาท สามารถจ าแนกออกเป็น 1) งบ
บุคลากร จ านวน 127,550,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.73 2) งบด าเนินงาน จ านวน 202,941,700 
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.62 3) งบลงทุน จ านวน 169,316 ,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.21 4) 
งบอุดหนุน จ านวน 224 ,938 ,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 และ 5) งบรายจ่ายอื่น จ านวน 
37,702,800 บาท (รวมงบกลาง) คิดเป็นร้อยละ 4.94   

ท้ังนี้ งบอุดหนุน จ านวน 224,938,800 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 191,964,000 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จ านวน 
4,800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรบางส่วนอยู่ในงบด าเนินงานจากงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน 21,314,100 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จ านวน 11,264,200 บาท  ดังนั้นงบ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจึงมีจ านวนทั้งสิ้น 356,892,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.81 
ของงบประมาณทั้งหมด ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง ภาวการณ์ผกผันของ
ค่าใช้จ่ายและรายได้ดังปรากฏจากรายงานการประเมินจากการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามจริง สัดส่วนดังกล่าว ในระยะส้ันอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการไม่มากนัก 
แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางและระยะยาว สถานการณ์ผกผันดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากใน
การบริหารจัดการ และด าเนินกิจการการเรียนการสอน นั่ นคือ หากจ านวนหลักสูตรและจ านวน
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรคงท่ี ขณะท่ีรายได้ของมหาวิทยาลัยลดน้อยลง แต่รายจ่าย
คงท่ีหรือเพิ่มขึ้นตามภาวะค่าครองชีพ ดังนั้น หากไม่มีการวางแผน หรือมีกลยุทธ์รองรับสถานการณ์
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการด าเนินการหรือบริหารมหาวิทยาลัยในระยะปานกลางและระยะยาว  การ
เปล่ียนแปลงของรายได้ท่ีลดลง ค่าใช้จ่ายท่ีคงท่ีหรือเพิ่มขึ้น มีผลต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่อง
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จ านวนคณาจารย์มีความส าคัญมากเนื่องจาก การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนนั้น  
ต้องมีอาจารย์เพียงพอในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะไม่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อีกท้ัง
อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 

2.3  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน  จ านวน 
778 โครงการ  คิดเป็นจ านวนเงิน 56,153,781 บาท  โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือ 
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มากท่ีสุด 
จ านวน 24,029,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ ปฏิรูปการวิจัยและ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ จ านวน 15,169,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ านวน 14,613,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.02  และยุทธศาสตร์ท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 
2,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์  พบว่า  ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  1  เท่านั้นท่ีอยู่ในระดับ
ดีมาก ส่วนอีก 3 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี   

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรูป
การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ พบว่า มีงบประมาณเหลือ
จ่ายสูงสุด  ร้อยละ 13.93 เป็นเพราะงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีจัดสรรให้นักวิจัยยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560   

การใช้จ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการของหน่วยงาน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา     
มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ีควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  ร้อยละ 37.50 หากพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนามีจ านวนโครงการท่ีด าเนินการผ่านตัวช้ีวัดด้านงบประมาณ
เพียง 6 โครงการ จากท้ังหมด 16 โครงการ  

ส าหรับคณะครุศาสตร์  มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท่ีควรปรับปรุง อาจเป็นเพราะ
มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการลงนามเอกสารท่ีขอ
เบิกจ่ายย้อนหลัง ท าให้ไม่สามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายท่ีโครงการจัดต้ังกองคลังล่าช้า ไม่เสร็จส้ิน 
ปีงบประมาณ  กรณีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ควรปรับปรุง  เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าใน
งบประมาณเงินรายได้จากการจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามตัวช้ีวัดด้าน
งบประมาณ  

2.4  การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้  
 2.4.1  การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พบว่า โดยภาพรวมของทุกหน่วยงานมีการ

เบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ทุกไตรมาส คือเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 94.86 แต่อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานท่ีไม่
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สามารถเบิกงบประมาณได้ตามไตรมาสท่ี 1 คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 2  คือ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 3 คือ คณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 4  คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านักงานอธิการบดี ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ หน่วยงานหลายหน่วยงานมีการบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีเป็นเงินกันของงบประมาณปี  พ.ศ.2559  จึงท าให้ไตรมาสท่ี 1 ไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีต้ังไว้ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินพบว่าเมื่อ
ส้ินสุดไตรมาสท่ี 4 ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินนั้นจ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังงบประเมินไว้กับส านักงบประมาณแผ่นดิน 
รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นหน่วยงานไม่สามารถสะสมงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายในปีถัดไปได้  
จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณก าหนดไว้  หากหน่วยงานไม่ด าเนินการเบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าไปจ่ายหรือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2.4.2  การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ พบว่า โดยภาพรวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์เบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 81.55 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า ไตรมาสท่ี 1 มีหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 2 หน่วยงานส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 3 หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตามเกณฑ์
ยกเว้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 จากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินพบว่าเมื่อส้ินสุดไตรมาสท่ี  4 ส่วนใหญ่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้น
จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังงบประเมินไว้กับส านักงบประมาณแผ่นดิน ส าหรับงบประมาณ
รายได้นั้นหากไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณท่ีต้ังไว้สามารถเก็บไว้เป็นงบประมาณสะสมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้จะสามารถเก็บเป็นงบประมาณสะสมได้ แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้
ควรมีการทบทวนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน เมื่อได้มีการเก็บข้อมูลเชิงประจั กษ์ 
พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน คือ ด้วยในปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนมีนาคม  
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีผู้บริหารระดับคณะและส านักท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
หลายหน่วยงาน ท าให้มีการปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงาน ท าให้เป็นเหตุผลในการเปล่ียนแปลง
งบประมาณท่ีต้ังไว้เดิม  ในช่วงเดือน มีนาคม- เมษายน 2560 และมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีมีการเปล่ียนตัวผู้บริหารใหม่   โดยในส่วนของคณะครุศาสตร์  มีปัญหามากท่ีสุด เนื่องจากมี
การส่งงานท่ีค้างการด าเนินงานเบิกจ่ายท่ีล่าช้าไม่เรียบร้อย ท าให้ผู้บริหารใหม่ไม่สามารถลงนามใน
เอกสารท่ีขอเบิกจ่ายย้อนหลังจ านวนมาก และส่งเอกสารเบิกจ่ายท่ีโครงการจัดต้ังกองคลัง ภายหลัง
ส้ินสุดก าหนดระยะเวลาเบิกจ่ายในวันท่ี  29  กันยายน  2560  เป็นเงินจ านวน  2  ล้านบาทเศษ ท าให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 และท าการกันเงินเบิกเหล่ือมปีได้ไม่ครบจ านวน   



335 
 

ส าหรับงบประมาณรายได้นั้นหากไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณท่ีต้ังไว้สามารถเก็บไว้เป็น
งบประมาณสะสมได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะสามารถเก็บเป็นงบประมาณสะสมได้ แสดงให้เห็นว่าการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ควรมีการทบทวนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 
เมื่อได้มีการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน คือ ด้วยใน
ปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนมีนาคม  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีผู้บริหารระดับคณะ
และส านักท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง หลายหน่วยงาน ท าให้มีการปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงาน 
ท าให้เป็นเหตุผลในการเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังไว้เดิม  ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2560   
และมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีการเปล่ียนตัวผู้บริหารใหม่   โดยในส่วนของคณะ
ครุศาสตร์ มีปัญหามากท่ีสุด เนื่องจากมีการส่งงานท่ีค้างการด าเนินงานเบิกจ่ายท่ีล่าช้าไม่เรียบร้อย    
ท าให้ผู้บริหารใหม่ไม่สามารถลงนามในเอกสารที่ขอเบิกจ่ายย้อนหลังจ านวนมาก และส่งเอกสารเบิกจ่าย
ท่ีโครงการจัดต้ังกองคลัง ภายหลังส้ินสุดก าหนดระยะเวลาเบิกจ่ายใน วันท่ี 29 กันยายน 2560 เป็นเงิน
จ านวน 2 ล้านบาทเศษ ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 และท าการกันเงินเบิก
เหล่ือมป ีได้ไม่ครบจ านวน   

3. ผลด้านคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์  
3.1  ด้านคุณภาพของนักศึกษา 

3.1.1 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติท่ีส าเร็จการศึกษาตามแผน  จ านวน 
1,921 คน  จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 3,505 คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของจ านวน
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยคณะท่ีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา  ในระยะเวลาตามแผนการเรียน
สูงสุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  ส่วนคณะท่ี มีอัตราการส าเร็จการศึกษา  ในระยะเวลาตามแผนการเรียนต่ าสุดคือ  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   

หากพิจารณาจากอัตราการส าเร็จในระยะเวลาตามแผน ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย จะพบว่า มีจ านวน ร้อยละ 65.81 ซึ่งมีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นจากอัตราการส าเร็จในระยะเวลา
ตามแผนของปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 55.06) แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา           
ในระยะเวลาตามแผนการเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาตามแผนการเรียนน้อยท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาท้ัง 2 คณะ มีรายวิชาโครงการพิเศษ 
ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หากไม่มีการก ากับติดตามจากอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาช้ากว่าท่ีก าหนดในแผน นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้อัตราการส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามแผนค่อนข้างต่ านั้น เป็นเพราะนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) นักศึกษากลุ่มนี้จึงสามารถใช้วุฒิการศึกษา
เหล่านั้นไปสมัครเข้าท างานได้ระหว่างเรียน  จึงท าให้หยุดพักการเรียนหรือลาออกไป จึงส่งผลกระทบต่อ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนดังข้อมูลท่ีปรากฏ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ทาง
คณะเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้มีอัตราการส าเร็จการศึกษาสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ท่ีมี
จ านวนเพียง ร้อยละ 26.11   ซึ่งจากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าทางคณะเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรและ
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อาหาร  ได้มีการน าผลการประเมินท่ีผ่านมา มาใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการเพื่อให้นักศึกษา    
มีอัตราการส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น  

3.1.2  ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาส าหรับปวงชนเพื่อ
ปริญญา (กศ.บป.)  ท่ีส าเร็จการศึกษาตามแผน  จ านวน 170  คน  จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาท้ังหมด 
จ านวน 838 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.22 โดยคณะท่ีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา  ในระยะเวลาตามแผนการ
เรียนสูงสุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 93  
คน ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จ านวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ 
คณะวิทยาการจัดการ  มีนักศึกษาท่ีคณะรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 433 คน ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาตามแผนการเรียน จ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.11  และวิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  มีนักศึกษาท่ีคณะรับเข้าศึกษาท้ังหมด จ านวน 244 คน ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ตามแผนการเรียน  จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มี
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน   

 หากพิจารณาจากอัตราการส าเร็จในระยะเวลาตามแผนของนักศึกษาโครงการ
จัดการศึกษา  ส าหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ปป.) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะพบว่า มีจ านวน
เพียง ร้อยละ 21.22  ซึ่งมีจ านวนท่ีน้อยมาก  ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ท าให้ได้
ข้อมูลว่า สาเหตุท่ีนักศึกษา  กศ.ปป มีอัตราส าเร็จการศึกษาน้อยนั้น เป็นเพราะในช่วงของการเปิดภาค
เรียนของนักศึกษา กศ.ปป  นั้น  มีช่วงเวลาท่ีเหล่ือมจากการจัดการศึกษาภาคปกติ  1              ภาค
การศึกษา ดังนั้นระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศ.ปป. จึงช้ากว่านักศึกษาภาคปกติ 1 
ภาคการศึกษาดังนั้นการสรุปผลอัตราการส าเร็จการท่ีศึกษาของนักศึก กศ.ปป. ท่ีเป็นอัตราการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแท้จริงนั้น จะอยู่ในช่วงภาคการศึกษาถัดไป แต่ข้อมูลท่ีคณะผู้ประเมินได้รับมาในครั้งนี้เป็น
ข้อมูลท่ีมีการส ารวจในภาคการศึกษานี้จึงท าให้อัตราการส าเร็จของนักศึกษา กศ.ปป  น้อยกว่าความเป็น
จริง  

3.1.3 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
ท่ีส าเร็จการศึกษาในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 75.00  แต่ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนเกิน
แผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนของ
หลักสูตรเพียงร้อยละ 34.10  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ  สาขาบริหาร
การศึกษา ส่วนหลักสูตรท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขา
หลักสูตรและการสอน คิดเป็นร้อยละ 54.84 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของสาขาหลักสูตร
และการสอนส่วนใหญ่เป็นหัวข้อท่ีเน้นการวิจัยเชิงทดลองและวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาในการสร้างนวัตกรรมและทดลองหาประสิทธิภาพก่อนน าไปทดลองใช้การวิจัย 
จึงส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการท าวิจัยนานกว่าสาขาอื่นๆ  ประกอบกับนักศึกษาส่วนใหญ่มีงานประจ าเต็ม
เวลา  จึงไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเท่าท่ีควร ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตร
ก าหนด      
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3.1.4  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการประเมิน คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  ในระดับ
ปริญญาตรี โท และ เอก ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตทุกคณะมีคุณลักษณะทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายด้าน โดยมีบาง หลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการศึกษานี้
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นพันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย  เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  เป็นดัชนีส าคัญท่ีบ่งบอกว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย       
มีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ      
อาจเนื่องมากจากการท่ีมหาวิทยาได้ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพ และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญเป็นล าดับแรกของการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะและ
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญและเน้นการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
ต่างๆ เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย แต่ระดับคณะเป็นจ านวนมาก และประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ ความส าเร็จของนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เน้นการปฏิบัติและสนอง
ความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและหลักสูตร และส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีให้ชุมชน
และ  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต  ดังจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญในโครงการ  
สหกิจศึกษา  มีการขยายจ านวนหลักสูตรท่ีเข้าร่วมในโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง   สอดคล้องกับผลการประเมินอธิการบดีและคณบดีในทุกคณะท่ีได้รับการประเมินจาก
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนว่ามีการด าเนินการตามนโยบายด้านท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตในระดับมากและส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าด้านอื่นๆ     

3.1.5 ผลการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต   
ในภาพรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีให้ข้อมูล จ านวน 2,973 คน  มีงานท า 

1,613 คน คิดเป็นร้อยละ 74.23 เมื่อพิจารณาเป็นคณะ จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า เมื่อเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย อันดับแรกคือ บัณฑิตคณะครุศาสตร์  รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ตามล าดับ ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต พบว่า คณะท่ีบัณฑิตท างานตรงสาขามากท่ีสุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิทยาการ
จัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ตามล าดับ  

ท้ังนี้ข้อมูลภาวการณ์ท าการท่ีคณะ มีงานท าสูงสุดนั้น อาจเป็นเพราะในยุค
ปัจจุบันนี้ อาชีพครู เป็นอาชีพท่ีมีอัตราการบรรจุเข้าท างานสู่งกว่าอาชีพอื่นๆ  นอกจากนี้  เหตุผลอีก
ประการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ  ความเข้มแข็ง และช่ือเสียงของการจัดการศึกษาด้านการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงท าให้บัณฑิตครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถสามารถสอบบรรจุเข้าท างานได้
ในอัตราค่อนข้างสูงและท างานได้ตรงสาขามากท่ีสุด ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
คณะท่ีบัณฑิตมีงานท าน้อยท่ีสุดนั้น คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุท่ี
ท าให้ได้นักศึกษาคณะนี้มีงานท าน้อยนั้น อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งมีงานท าอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
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แต่ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการเอง บัณฑิตกลุ่มนี้จึงอาจไม่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะการมีงานท าของตน   
  3.2  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ 
         3.2.1 ด้านงบประมาณและจ านวนทุนวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับในปีงบประมาณ 
2559 อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 119 ทุน คิดเป็นร้อยละ 
27.64 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย (จ านวน 14,650,500 บาท และมีอาจารย์ท่ีได้รับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  117  ทุน  คิดเป็นร้อยละ 27.17  อาจารย์ท้ังหมด      
(16,315,800 บาท)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ทุนวิจัยท่ีอาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก     
มีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน โดย คณะท่ีได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากท่ีสุด ได้แก่ คณะวิทยาการ
จัดการ รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจ านวน
ทุนวิจัยท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ได้เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาโดยเฉพาะทุนวิจัยของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยจะประสบ
ความส าเร็จในนโยบายการส่งเสริมให้อาจารย์ แสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง  
แต่อย่างไรตามศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกยังคงเป็นส่ิงท่ีทางมหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการส่งเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้เพราะยังมีอาจารย์ ท่ีได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพียงร้อยละ  27.17  เท่านั้น ซึ่งทุนวิจัยจากภายนอกจะเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยใน
สภาวะท่ีมหาวิทยาลัยต่องเผชิญกับภาวะจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง และการด าเนินการดังกล่าวอาจต้อง
อาศัยศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส านักวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารระดับคณะใน
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกด้วย   

ประเด็นท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยให้กับ
อาจารย์ท่ีมาจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ในกลุ่มสังคมศาสตร์  คือ ควรมีการแบ่งสัดส่วนของ
งบประมาณวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์หรือ
อาจแบ่งตามประเด็นตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ าระหว่างการท า
วิจัยของนักวิจัยแต่ละกลุ่มสาขา  ซึ่งจากการพิจารณางบประมาณท่ีได้รับนั้น  งบประมาณส่วนใหญ่     
ยังอยู่ท่ีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ โดยคณะท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ รองลงมา  คือ จ านวน 2,953,700 บาท  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารได้รับงบประมาณ ซึ่งรวมงบประมาณท่ีท้ัง 3 คณะ ได้รับ คิดเป็นจ านวนเงิน 11,287,055 
บาท   จากงบประมาณของทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 14,650,500 บาท  ท้ังๆ ท่ีสัดส่วนของ
จ านวนอาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยจากท้ัง สองกลุ่มสาขาไม่ได้แตกต่างกันมาก (สาขาสังคมศาสตร์ 57 :  
สาขาวิทยาศาสตร์ 62)   แสดงให้เห็นว่าผู้พิจารณาทุนวิจัยยังให้น้ าหนักความส าคัญกับทุนวิจัยในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มสังคมศาสตร์  ซึ่งในปีต่อไปผู้พิจารณาทุนวิจัยภายในควรให้ความส าคัญกับ
โครงการวิจัยท้ังสองกลุ่มสาขาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรพิจารณาความส าคัญของการวิจัยจากผลผลิตท่ี
เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น  โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
โครงการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน  อาจจะผลิตนวัตกรรมทางสังคม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีมี
มูลค่าในเชิงพาณิชย์น้อยแต่อาจเกิดประโยชน์และคุณค่าท่ีเป็นผลกระทบทางสังคมและส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสูง   
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 3.2.2  จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560  มีจ านวน 446 ผลงาน และเมื่ออัตราส่วน
ระหว่างจ านวนงานวิจัยท่ีได้การตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 ต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด คิดเป็นอัตราส่วน
เท่ากับ 0.99   ซึ่งอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่ท้ังนี้ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยั งคงเป็นการตีพิมพ์ผลงานใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 60.53) รองลงมา คือ ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 22.20)   ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐาน  TCI  กลุ่ม 2  (ร้อยละ 6.28)  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) 
(คิดเป็นร้อยละ 4.71) โดยคณะท่ีมีผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในฐาน Scopus/ISI มากท่ีสุด  
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 13  ผลงาน รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร จ านวน 4 ผลงาน  

ท้ังนี้หากพิจารณาจ านวนผู้ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 จะพบว่า  มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 22.20) ข้อมูลนี้เป็น
ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของนโยบายการกระตุ้น ส่งเสริมของผู้บริหารในการผลักดันให้อาจารย์ทางสาย
สังคมศาสตร์มีความต่ืนตัวท่ีจะขอทุนวิจัยตามความถนัดและความสามารถของตนเอง รวมท้ังการ
ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีมีรายช่ืออยู่ในฐาน  TCI กลุ่ม 1  ท่ีมี
การสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้กับนักวิจัยท่ีตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล  1  ส่วนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) ส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ซึ่งจากสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   โดยท่ีผ่านมาได้มีมาตรการช่วยเหลืออาจารย์นักวิจัย ท่ี
ต้องการมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแต่มีข้อจ ากัดเรื่องภาษาอังกฤษ โดยการจัดให้มีการประสาน
กับหน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญด้านภาษาให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาด้านการแปลบทความเป็น
ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์อยู่แล้ว  และท่ีผ่านมาก็มีอาจารย์ส่วนหนึ่งเข้ารับบริการแล้ว แต่การ
ด าเนินการดังกล่าวอาจยังไม่เห็นผลท่ีชัดเจนในปีนี้ และอาจต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ด าเนินการในด้านนี้ในเชิงรุกต่อไป   

4. ผลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย 
ของผู้บริหารและความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร   
   4.1 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์
และนโยบาย ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/ส านัก สามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่ท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเห็นว่าผู้บริหารมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พศ.ศ 2560 ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยนั้นหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างมุ่ง
สนองตอบพันธกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีดี  
    จากผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ได้พบข้อมูลท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัย
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ส่วนใหญ่ จะให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิต
นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินตนเองของ
อธิการบดี และคณบดี ท่ีส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า มีการด าเนินงานตามนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตมาก
ท่ีสุด และสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตท่ีพบว่า  ผลการประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และผลการประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  ของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน 
  4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร  

พบว่า บุคลากร ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
คุณลักษณะของผู้บริหารในระดับมากทุกด้าน  โดยเฉพาะในด้านภาวะผู้น าซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอื่นๆ   
ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ผลการประเมินท่ีสอดคล้องกันว่า อธิการบดี และผู้บริหารระดับ
คณะส่วนใหญ่มีภาวะผู้น า  เข้าถึงง่าย  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  รับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในองค์กร  กระจายอ านาจ  และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใจในการตัดสินใจ    

ในส่วนของการบริหารรายได้  พบว่า บุคลากร และผู้บริหารมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง   โดยเฉพาะการแสวงหาเงินรายได้จากภายนอก ซึ่งข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลท่ีผู้บริหาร
อาจต้องทบทวน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากร และงบประมาณ ซึ่งเป็นรายได้จากภายนอกมาให้กับ
มหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีอาจต้องมีการด าเนินการให้มากขึ้น โดยเฉพาะในคณะท่ีมีศักยภาพท่ีจะให้
บริหารวิชาการกับแหล่งทุนเหล่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องรองบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว  

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีพบ 
คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1.  ในกรณีงบประมาณเงินรายได้ท่ีลดลง อันเนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทะเบียน
ของนักศึกษา  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการวินิจฉัย และวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริงในประเด็นดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการท่ีจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอก ตามภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม อายุขัยประชากร หรืออัตราผู้รู้หนังสือ เพื่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัก
ได้เตรียมตัวรองรับสถานการณ์ตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ด าเนินการระดมสมอง หรือระดมสรรพก าลัง
ตามศักยภาพท่ีมหาวิทยาลัยจักท าได้ ท าการวางแผนการหาเงินรายได้จากแหล่งงบประมาณ หรือ
ทรัพยากรต่างๆ จากศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งรายได้ท่ีมหาวิทยาลัย
ด าเนินการอยู่ให้เป็นรายได้เสริมทางอื่น ท่ีสนับสนุนการพึ่งพาเพียงรายได้จากการเก็บค่าเล่ าเรียน 
ค่าธรรมเนียมจาการเรียนการสอนเพียงช่องทางเดียว 

2.  ค่าใช้จ่ายของบุคลากร มีถึงร้อยละ 46.81 ของงบประมาณท้ังหมด ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานของการจัดสรรงบประมาณการบริหารองค์กร ท่ีก าหนดไว้ว่าค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ควร    
เกินกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณท้ังหมดขององค์กรในปีงบประมาณนั้นๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องวิเคราะห์และก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าแผนการบริหารบุคลากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ในลักษณะต่อไปนี้ 
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ประการแรก มหาวิทยาลัยต้องไม่รับบุคลากรเพิ่ม ประการที่สอง มหาวิทยาลัยต้องใช้วิธีการถ่ายโอน
บุคลากรระหว่างหน่วยงานท่ีบุคลากรเกิน ไปอยู่หน่วยงานท่ีขาดแคลน ประการที่สาม มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติติงานของหน่วยงานท่ีมีการถ่ายโอน
บุคลากรไป 

3.  จากผลการประเมินท่ีพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ของบางหน่วยงานท่ีไม่เป็นไปตามไตรมาสท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการและก ากับให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีก าหนดไว้ และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานนั้นใน
ปีงบประมาณถัดไป 

4.  จากการจัดสรรงบประมาณท่ีพบว่า งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรท่ีส านักงานอธิการบดี 
โดยเฉพาะงบประมาณ ด้านสาธารณูปโภค ท่ีส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจ าเป็นท่ีจะต้องมีแนวทางสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการใช้
สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ส านักงานอธิการบดีอาจก าหนดวงเงินสาธารณูปโภคขั้นต่ าแปร
ผันตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  

5.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์  
5.1 ด้านคุณภาพของนักศึกษา 

 ผู้บริหารและอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ควรให้ความส าคัญกับการวางระบบก ากับติดตามให้นักศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา  

     5.2  ด้านคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ 
5.2.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุน 

ภายนอกมากข้ึน  
            5.2.2 ควรมีระบบสนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ในด้านการท าวิจัย  ดังนี้ 
                             1) จัดกลุ่มทุนวิจัยระหว่างอาจารย์ระหว่างกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออาจให้มีการท าชุดโครงการวิจัยบูรณาการ
เชิงพื้นท่ีเพื่อให้อาจารย์แต่ละกลุ่มสาขามาท าวิจัยร่วมกันโดยมีสถาบันวิจัยเป็นผู้ประสาน  
          2)  จัดหน่วยงาน /บุคลากร ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
 6.  ข้อเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

1. ในการเปิดหลักสูตรแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์จุดเด่นและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนความพร้อมของมหาวิทยาลัยในสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้าน
อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง   
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรทบทวนจ านวนการเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยให้พิจารณาเปิดรับให้
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สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาท่ีแต่ละหลักสูตรได้ก าหนดไว้ รวมถึงพิจารณาอัตราก าลังของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า เพื่อไม่สร้างภาระการสอนเกินเกณฑ์ส าหรับอาจารย์ในบางหลักสูตร   

2. นโยบายมุ่งสร้างนักศึกษาให้มีความสามารถ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ควรมีนโยบาย
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้ออกไปแสดงศักยภาพผลงาน หรือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ผลงานต่าง ๆ ของอาจารย์และนักศึกษา ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้สังคมเกิดความเช่ือถือ สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิต  

3. ควรพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังนี้
เพราะเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการ
จัดการเรียนการสอน  ควรปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับโปรแกรม
ใหม่ๆ  ท่ีทันสมัย  รวมถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์  

4. ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย  พร้อมใช้งาน และมีจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับนักศึกษา   

5. ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี  โดยให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีอยู่นอกสาขาของตนเองได้ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับนักศึกษาท่ี
ต้องการความรู้เพิ่มเติม  

6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับคณะ ควรมีการวางแผนร่วมกันในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

7. ควรมีระบบการคัดเลือกบุคลากรให้มีความรู้ ท้ังทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบของนักศึกษาได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชด าริ 

1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ส าหรับการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการวิจัย ด้านข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ชุมชน และประเด็นการวิจัยใหม่เพื่อส่งเสริมให้
นักวิจัยเกิดความคล่องตัวในการสืบค้นข้อมูล ด้านแหล่งทุนวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัย 

2. ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสในการท าวิจัยและสร้าง
ความเช่ือมั่นในการท าวิจัย  โดยจัดทุนสนับสนุนส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และควรมีการช้ีแจงเหตุผลในการ
ตัดงบประมาณของข้อเสนอโครงการให้กับผู้ยื่นขอทุนวิจัย เพื่อจะได้ทราบเหตุผลท่ีชัดเจน ส าหรับการ
พัฒนา / ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งต่อไป  

3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทส าคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัยและบริการวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนา
โจทย์วิจัยจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือพื้นท่ีในบริบทความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มขึ้นและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้รับงบประมาณในการท าวิจัยและบริการวิชาการ
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มขึ้น 

4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญแต่มีข้อจ ากัดด้านภาษาอังกฤษได้มีโอกาสพัฒนา
สู่สากล  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง   
 มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบาย  โครงการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การยกระดับการ
ท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างให้ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจการ        
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังมีการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน   

1. ควรก าหนดแนวทางในการบริหารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับท้องถิ่นท้ังใน
ระดับชุมชน  จังหวัด และกลุ่มจังหวัด  

2. ควรมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากร ให้คุ้มค่า เน้นระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และวางแผนการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยท่ีนอกเหนือไปจาก
งบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มลดลง  

3. ควรเร่งด าเนินการทบทวนระเบียบและเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรให้เอื้อต่อการพัฒนา
สูงสุด ตามภารกิจหลัก ท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างแท้จริง  

4. มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ  ท้ังนี้เพราะขณะนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง  
พนักงานประจ าตามสัญญา ซึ่งความชัดเจนและมั่นคง รวมจนถึงสวัสดิการต่างๆ ยังค่อนข้างน้อย  
 
 

 

  
  
 


