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ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารนําเสนอเปน 2 สวน
ไดแก 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารและ 4.2 ผลการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก ศึ กษาที่ มี ต อ การจั ดการศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารนํ า เสนอ
ตามลําดับดังนี้
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
4.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของอธิการบดี
4.1.1.1 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของ
อธิการบดี
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของอธิการบดี ปรากฏผล
ดังตาราง 49
ตาราง 49 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอบริหารงานของอธิการบดี
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 279)
(n = 247)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ด า นการพั ฒ นากระบวนการ
เรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ทองถิ่น
3.83 0.76 มาก 3.92 0.66
1.1 พัฒนากระบวนการสรรหานักศึกษาและ
บุคลากรที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
1.2 พั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู บนฐานของ
ทองถิ่น
3.88 0.71 มาก 3.92 0.64
รวม

3.85 0.74 มาก 3.92 0.65

ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การปฏิ รู ป การวิ จั ยและการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทาง
ตามพระราชดําริ
2.1 สงเสริมระบบการบริหารการวิจัยโดยเนนการ 3.69 0.81 มาก 3.89 0.72
พัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับการแกปญหาของ
ทองถิ่นโดยนอมนําความรูตามแนวพระราชดําริมา
บูรณาการ
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร 3.73 0.86 มาก 3.86 0.73
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
รวม
3.71 0.84 มาก 3.88 0.73

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

5.00

มากที่สุด

มาก

4.00

มาก

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

4.50 มากที่สุด
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ตาราง 49 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมิน
(n = 279)
(n = 247)
ตนเอง
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X ระดับ
𝑿𝑿

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
3.1 ทบทวน ปรับระบบกลไกการบริหารงานที่เอื้อตอการ 3.79 0.80 มาก 3.89 0.74 มาก 3.00 ปาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลาง
3.2 บูรณาการการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
กับภารกิจหลัก
3.84 0.80 มาก 3.92 0.75 มาก 4.00 มาก
รวม
3.81 0.80 มาก 3.91 0.75 มาก 3.50 มาก
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
มาก
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองคการอยางยังยืน
3.77 0.87 มาก 3.80 0.74 มาก 5.00
ที่สุด
4.1 พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชศักยภาพของตนไดสูงสุด
มีคุณภาพชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน
4.2 พัฒนากระบวนการสรางคุณคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณทั้งระยะสัน้ และระยะยาวตามแนวคิด 3.67 0.85 มาก 3.81 0.76 มาก 4.00 มาก
การพึ่งพาตนเอง
มาก
4.3 บริหารจัดการภายใตหลักการบริหารจัดการที่ดี
3.74 0.91 มาก 3.93 0.75 มาก 5.00
ที่สุด
4.4 บริหารจัดการองคการเพื่อนําไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
มาก
3.87 0.92 มาก 3.98 0.74 มาก
(Green University) ที่สอดคลองตามแนวพระราชดําริ
5.00 ที่สุด
มาก
รวม
3.76 0.89 มาก 3.88 0.75 มาก 4.70
ที่สุด
รวมทุกยุทธศาสตร
3.78 0.91 มาก 3.93 0.75 มาก 4.44 มาก

จากตาราง 49 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
อธิการบดี ในภาพรวมในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.78 และ 3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานทุกยุทธศาสตรอยูในระดับมาก โดยการบริหารงานที่บุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู สู บั ณฑิ ตนั กปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น รองลงมาคือ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองคการอยางยั่งยืน และยุทธศาสตร
ที่ 2 ปฏิ รูปการวิจัย และการบริการวิ ชาการของมหาวิทยาลั ยโดยใชแนวทางตามพระราชดําริ และ
ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาในประเด็นยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูสู
บัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดีสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู
บนฐานของทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช
แนวทางตามพระราชดําริ บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในขณะที่
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก สงเสริมระบบการบริหารการวิจัยโดยเนนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารวมกับการแกปญหาของทองถิ่นโดยนอมนําความรูตามแนวพระราชดําริมาบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดั บการทํานุ บํ ารุ งงานด านศิ ลปะและวั ฒนธรรมภาคเหนื อตอนลาง บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การบูรณาการการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจหลัก ยุทธศาสตรที่ 4 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด
ไดแก การบริหารจัดการองคการเพื่อนําไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
สวนผลการประเมินตนเองของอธิการบดี พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของตนเอง
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.44) ทั้งนี้การบริหารงานที่อธิการบดีมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก
การบริหารตามยุทธศาสตร ที่ 1 4 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด สวนยุทธศาสตรที่ 3 มี
ความพึงพอใจในระดับมาก
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4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของอธิการบดี
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลั กษณะของอธิการบดี ปรากฏผล
ดังตาราง 50
ตาราง 50 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอคุณลักษณะของอธิการบดี
ประเด็นประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม

สายวิชาการ
(n = 279)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 247)
�
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
𝑿𝑿

3.80 0.89 มาก 3.91 0.77 มาก 5.00
3.85 0.91 มาก 3.91 0.77 มาก 5.00
3.89 0.86 มาก 3.91

0.8

มาก 5.00

3.86 0.88 มาก 3.86 0.79 มาก 5.00
3.75 0.91 มาก 3.83 0.78 มาก 5.00
3.83 0.89 มาก 3.88 0.78 มาก 5.00

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 3.82 0.90 มาก 3.89 0.79 มาก 4.00
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง
3.87 0.88 มาก 3.89 0.78 มาก 5.00
ในรูปแบบตางๆ
รวม
3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
แกปญหาและการตัดสินใจ
รวม

3.85 0.89 มาก 3.89 0.79 มาก 4.50

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.79 0.84 มาก 3.89 0.75 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.82 0.85 มาก 3.87 0.75 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.86 0.88 มาก 3.92 0.75 มาก 5.00
3.79 0.88 มาก 3.92 0.76 มาก 5.00
3.81 0.86 มาก 3.90 0.75 มาก 5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ตาราง 50 (ตอ)
ประเด็นประเมิน
4.ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจยั

สายวิชาการ
(n = 279)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 247)
�
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
𝑿𝑿

3.69 0.91 มาก 3.86 0.75 มาก 5.00

3.60 0.92 มาก 3.85 0.75 มาก

5.00

4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ

3.70 0.91 มาก 3.91 0.75 มาก 5.00

รวม

3.66 0.91 มาก 3.87 0.75 มาก 5.00

5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบตั งิ านอยาง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียมกัน

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.71 0.91 มาก 3.71 0.91 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.71 0.90 มาก 3.71

มาก 4.00

มาก

3.68 0.87 มาก 3.68 0.87 มาก 4.00

มาก

3.75 0.89 มาก 3.75 0.89 มาก 4.00

มาก

3.74 0.92 มาก 3.74 0.92 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.82 0.89 มาก 3.82 0.89 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.77 0.91 มาก 3.77 0.91 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

0.9
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ตาราง 50 (ตอ)
ประเด็นประเมิน

สายวิชาการ
(n = 279)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 247)
�
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
𝑿𝑿

5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู 3.86 0.88 มาก 3.86 0.88 มาก 5.00
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และ
รวมคิดแกไขปญหา
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
3.89 0.86 มาก 3.89 0.86 มาก 5.00
5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหเ ปน ไปอย างมี 3.95 0.84 มาก 3.95 0.84 มาก 5.00
ศีลธรรม คุณธรรม
รวม
รวมทุกดาน

3.79 0.89 มาก 3.79 0.89 มาก 4.70
3.79 0.89 มาก 3.87 0.79 มาก 4.84

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 50 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
อธิการบดี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.79 และ 3.87) โดยพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจใน
คุณลักษณะทุกดานในระดับมาก ทั้งนี้คุณลักษณะที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ รองลงมาไดแก ภาวะ
ผูนํา
ผลการประเมิ น ตนเองเกี่ย วกับ คุณ ลัก ษณะของตนเองนั้น ในภาพรวม พบวา มี ความ
พึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.84)
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4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของอธิการบดี
ผลการประเมิ น ความพึง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารเงิ น รายได ข องอธิ การบดี
ปรากฏผลดังตาราง 51
ตาราง 51 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของอธิการบดี
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 279)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได 3.38
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.52

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 247)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

1.00

ปาน
3.69 0.78 มาก
กลาง

4.00

0.97

มาก

5.00

3. มีก ารเปด เผยงบประมาณแก ผูเ กี่ยวขอ ง
3.44 1.02
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
3.46 1.00
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม
3.45 1.00

3.74 0.79 มาก

ปาน
3.71 0.83 มาก 5.00
กลาง
ปาน
3.8 0.76 มาก 4.00
กลาง
ปาน
3.74 0.79 มาก 4.50
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด

จากตาราง 51 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเงินรายไดของ
อธิ ก ารบดี ใ นภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ( X =3.45) เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายประเด็ น พบว า
บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารเงินรายไดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน การ
บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเงินรายไดของอธิการบดี
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการบริหารเงินรายไดทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด เปนลําดับแรก ไดแก การบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน ตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน รายไดในภาพรวม พบวา มีความ
พึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (X =4.50)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
อธิการบดี สรุปไดดังแผนภูมิ 6
ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4
3.5
ยุทธศาสตร์ 4

3

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

ยุทธศาสตร์ 2
ให้ คําแนะนํา

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของอธิการบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของอธิการบดี

แผนภูมิ 6 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของ
4.1.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของอธิการบดี
อธิการบดี เปนผูที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาการและการบริหารงาน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน มีวางแผนการทํางานที่เปนระบบ เปนผูที่มีภาวะผูนํา สามารถตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางรอบคอบ มีการตัดสินใจและชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายที่จะปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดอยาง
ชัดเจน ใชหลักธรรมในการบริหารงาน เปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหเกียรติกับ
บุคลากรทุกคน ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เขาถึงไดงาย ไมถือตัว และสรางขวัญและกําลังใจการ
ทํางานใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในดานการบริหารงาน มีผลงานของอธิการบดีที่สําคัญ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
1) บัณฑิตนักปฏิบัติที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม การพัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนัก
ปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น มุงเนนไปที่บัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ นักศึกษา
จบไปก็ไปทํางานเปนสวนใหญ ดวยชื่อ มรพส. เปนที่ยอมรับ มีผลงานที่ชัดเจน
3) สงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การศึกษา อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนที่จะสําเร็จการศึกษาและไปทํางานใน
สถานการณจริง
4) สนับสนุนใหนักศึกษาไปอบรมเรื่องของ Start Up เพื่อใหเกิดทักษะ ความรูและความ
เขาใจ อีกทั้งเปนการสรางแรงผลักดันใหนักศึกษาไดเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งจะสงผลใหนิสิตกลายเปน
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ผูประกอบการธุรกิจ Start Up ได ถือเปนการสรางคุณคาและคุณประโยชน และพรอมกาวเขาสู
ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้นักศึกษาสาขาโลจิสติกสไดตอยอดงานที่เกี่ยวของกับ Start Up พัฒนาเปน
งานวิจัยรวมกับทางมหาวิทยาลัย
5) ในสวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวนั้น จากการสํารวจพบวามีภาวะการมีทํางาน
คอนขางสูง และไดรับคําชื่นชมจากผูใชบัณฑิตวามีความสามารถในการทํางานไดดี สามารถปฏิบัติงานได
อยางมืออาชีพ
6) สงเสริมและใหงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสหกิจ (Co-operative Education)
เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการไดอยางมีระบบ และไดรับประสบการณตรงจาก
สถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทาง
ตามพระราชดําริ
1) มี น โยบายเพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ทางด า นสั ง คมศาสตร ม ากขึ้ น ซึ่ ง เดิ ม
งบประมาณที่ ใชส นั บสนุ น การวิจั ย จะเนนไปที่วิจัย ทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งในการสงเสริมการวิจัย
ทางดานสั งคมศาสตร นี้ สงผลให คณาจารยและบุคลากรที่เ กี่ย วกั บทางดานสั งคมศาสตร มีขวัญและ
กําลังใจในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
2) มุงเนนใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง
ทางวิชาการ ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของอาจารย
3) มีการจัดโครงการสัมมนาการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อจะได
มีเวทีไวสําหรับคณาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
ผลงานในดานการยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
ของอธิการบดี ยังไมเ ดนชัด และขาดความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย ไมเห็น ภาพเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัย
ไมมีขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมใหทองถิ่น ไมสามารถเปนแหลงเรียนรู เปนที่พึ่งพาของทองถิ่นไดในเรื่อง
ศิลปะและวัฒนธรรมได ซึ่งอธิการบดีควรทบทวนการบริหารงานตามยุทธศาสตรนี้ เพื่อ สรางความ
เขมแข็ง ดานศิลปะและวัฒนธรรม และตอยอดองคความรูตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาองคการอยางยังยืน
1) มีการกระจายอํานาจใหกับคณะ มีความเปนธรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได
เหมือนกันทุกคณะ
2. การบริหารจัดการเงินรายได ผูใหขอมูลสวนใหญมองวามีการจัดทําแผนการบริหารจัด
การเงินของมหาวิทยาลัย มีการกํากั บติดตาม และคอยกระตุน เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณตางๆ
เปนไปตามแผนที่กําหนด
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาใชรถจักรยาน ควรจัดเตรียมสถานที่จอดรถจักรยานใหมีความ
พรอมมากกวานี้
2) เรื่องการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาจัดสรรสิ่งปลูกสราง ควรมีเกณฑและ
ขอกําหนดที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
3) ในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ควรมีรายละเอียดในการรับสมัครที่
ชัดเจน อาทิ รายชื่อกรรมการตรวจสอบ รายชื่ออาจารยที่สอบสัมภาษณ คุณสมบัติของบุคคลที่สมัคร
ประกาศรับสมัคร ประชุมกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
4) ยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องของการปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช
แนวทางตามพระราชดํ า ริ ผู ให ขอ มู ล สว นใหญมี ใหจั ดสรรงบประมาณให กับ ทางด า นวิ ทยาศาสตร
คอนขางเยอะ หากมองยอนไปถึงโครงการตามแนวพระราชดําริควรสงเสริมใหเกิดการบูณาการการวิจัย
และบริ การวิช าการร ว มกั น ทั้งด านวิ ทยาศาสตรและสังคมศาสตร นอกจากนี้ควรกําหนดเกณฑการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณการทําวิจัยแยกระหวางสาขาวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตรใหเกิดความ
เทาเทียม
5) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ผูใหขอมูลสวนใหญมองวาโครงการนี้ยัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากมีการรณรงคเพียงแคชวงเริ่มตนโครงการเทานั้น มีแผนในระดับ
มหาวิทยาลัย แตในระดับคณะไมมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับคณบดีของแตละคณะ
6) ควรมี การจัดโครงการร วมกันกับองคการบริหารสวนตําบลในทองถิ่น เพื่อจะไดเปน การ
เผยแพร และเปนที่รูจักมากขึ้น อาจสงผลใหมีนักศึกษาสนใจเขามาศึกษาตอ
7) ควรมี การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สํ า รวจและตรวจเยี่ย มบุ คลากรในแตล ะคณะ วา มีค วามต องการ
อะไรบาง มีอะไรที่ควรปรับปรุงแกไข
8) การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา มุงเนนการจัดการเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน การทํา งานเชิ งรุ ก และร วมผลั กดัน ภารกิจ ของมหาวิทยาลัย อยางจริงจัง อีกทั้งขั้นตอนในการ
ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติควรอาศัยการตัดสินใจที่ชัดเจน และใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานตอได
9) ควรมีนโยบายในการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยเปรียบเทียบจากภาระงาน
ที่ผานมาเปนสําคัญ นอกจากนี้ในการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย/ เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ควร
จัดสรรตําแหนงลงทุกหนวยงานตามความจําเปนและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานนั้น ที่
สําคัญควรมีนโยบายเพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงในหนาที่การงาน โดยใหมีการบรรจุ
เจาหนาที่ที่ทํางานเกิน 10 ป เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
11) ควรมีแนวทางใหการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและสวัสดิการและความมั่นคง ของ
อาจารยประจําตามสัญญาจาง โดยอาจเปลี่ยนชื่อตําแหนงเพื่อใหสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได
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4.1.5 ผลการสัมภาษณอธิการบดี
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ
1) ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ทองถิ่น ไดดําเนินการโดยใหนโยบายการทําสหกิจศึกษา เชน โครงการทําสหกิจศึกษาที่ทํา
รวมกับฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท King Power การบมเพาะวิสาหกิจชุมชน เปนตน สงผลใหผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับที่นาพอใจ (4.3 – 4.4) นอกจากนี้ผลจากการประเมิน
ภาวะการมี ง านทํ า ยั ง พบว า คณะที่ ดํ า เนิ น การตามนโยบายด า นสหกิ จ ศึ ก ษา โดยการทํ า Working
Education นั้นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีงานทําเกือบ 100 เปอรเซ็นต บางคณะมีงานทํา 100 เปอรเซ็นต
และนโยบายในการผลิ ตบั ณฑิ ตให เป น ผู ประกอบการ เช น โครงการ Start Up ที่ ทํ าร ว มกั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร (นักศึกษาไดรับเงินงบประมาณสนับสนุน 22 คน คนละ 200,000 บาท งบประมาณ
ในสวนนี้สามารถนํามาทดแทนเงินรายไดรายหัวที่ลดลงนอกจากนี้ยังสามารถนําไปดําเนินการในดานอื่น
เชน นําไปใชในการทํา Co Working Space)
2) ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม
พระราชดําริ โดยดําเนินการโดยยึดจาก 3 วัตถุประสงค ไดแก 1) สรางตัวนักวิจัย 2) สรางทีมวิจัย และ
3) ผลการวิจัย เชน ผลักดันใหพัฒนาหัวขอวิจัยใหสอดคลองกับแหลงทุนภายนอกและไดรับทุนจากจาก
สสส. 8 ลานบาท ในการพัฒนา 40 ชุมชน ผลักดันใหมีการทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
Operation Procedures: SOP) ทั้งในมนุษยและสัตว เปนตน
3) ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง โดย
ดําเนิ นการผลั กดั นใหนํ าศิ ลปะและวัฒนธรรมที่ มีมาพัฒนาตอยอดสรางมู ลค าในเชิงพาณิชย เช น กลอง
มังคละ
4) ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
องคกรอยางยั่ง ยืน โดยดําเนิน การผลั กดันให มหาวิทยาลัยเป น Green University เชน การสราง
เครือขายความรวมมือกับกรมอนุรักษพลังงานจนไดรับงบประมาณจัดสรรเนเงินสนับสนุน 50 ลานบาท
ในการติดตั้ง Solar Cell การทํา Green Office และ Happy Classroom การปรับปรุงหองน้ําเปนตน
ในดานการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภายในองคกรนั้นไดดําเนินการผลักดันใหเกิดวัฒนธรรม
องค ก รแห งการแสดงออกทางความพึงพอใจของทุกฝา ย เชน ผลักดั น ให เกิดการมี สว นร ว มในการ
บูรณาการทางความคิดรวมกันในประเด็นตางๆ
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2) ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
ประสบผลสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเงิ น คงคลั ง ของ
มหาวิทยาลัยกอนที่จะเขามาดํารงตําแหนงมีเงินคงคลัง จํานวน 300 กวาลานบาท ในปปจจุบันมีเงินคง
คลังเพิ่มเปน 600 ลานบาท นอกจากนี้หนี้เกือบ 100 ลาน ที่มีอยู ก็ใชเรียบรอยแลว
3) ปญหาอุปสรรคและสิ่งที่ตองการพัฒนา
1) ปญหาจากความเปนพลวัตของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศ ซึ่งเปน
สิ่งที่มหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมได
2) การพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะนัก Social Lab เพราะสถานการณ
ความขัดแยงภายในประเทศผนวกกับความตองการของตลาดแรงงาน ณ ปจจุบัน
3) พัฒนาระบบ Personal Account เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน
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ครุศาสตร

4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดีคณะ

คณะครุศาสตร

4.1.2.1 ผลการประเมินพึ งพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดี

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะครุศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 52
ตาราง 52 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร
ประเด็นการประเมิน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตและพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยมุง เนน คุณธรรม คุณภาพ และความ
เปนเลิศดานทักษะการจัดการเรียนรู
1.1 พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิ
ฐาน ภู มิ รู ภู มิ ธ รรม + ภาวะผู นํ า ) สามารถ
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1 จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี
คุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรู ภูมิธรรม
+ ภาวะผูนํา) และมีกิจกรรมที่สงเสริมความ
เขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรม
1.1.2 สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น
เรียนรูในกลุมประเทศอาเซียน
1.2 พัฒนาคณาจารยและนักศึกษาดานทักษะ
การจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ และพัฒนา
สงเสริมใหบัณฑิตสายครูมีทักษะการใชภาษา 3
ภาษา
1.2.1 จั ดกิ จกรรมสนับ สนุ น สง เสริม การ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหกับคณาจารย
และนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนเลิศ
1.2.2 ยกระดับความรูนักศึกษาสายครู ใหมี
ทักษะภาษา 3 ภาษา
1.2.3 จัดตั้งศูนยจิตปญญาศึกษา เพื่อเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณใหกับคณาจารย นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สายวิชาการ
(n = 45)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.71 0.84

มาก

4.08 0.64 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.95 0.96

มาก

3.75 0.97 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.52 1.00

มาก

3.85 0.80 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.31 1.02

ปาน
3.77 0.73 มาก
กลาง

5.00 มากที่สุด

3.29 1.25

ปาน
3.75 0.75 มาก
กลาง

4.00

มาก
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ตาราง 52 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 45)
(n = 13)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
1.3 พั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนโดยนํ า 3.40 1.01 ปาน 4.15 0.69 มาก
เทคโนโลยีมาใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนให
กลาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3.1 จั ด หาทรั พ ยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
การบํารุงรักษา
1.3.2 สงเสริม สนับสนุนอาจารย พัฒนา 3.53 .89 มาก 3.85 0.90 มาก
ทักษะการสอนโดยการนําเทคโนโลยีมาใช
1.4 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให 3.43 1.02 ปาน 3.46 0.78 ปาน
ไดมาตรฐานมีความสอดคลองกับทองถิ่นและ
กลาง
กลาง
ความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
เตรี ย มรั บ การเปลี่ ย นแปลงของประชาคม
อาเซียน
1.4.2 สงเสริมการผลิตตําราและสื่อการสอน 3.48 1.00 ปาน 3.83 1.03 มาก
ที่มีคุณภาพ
กลาง
1.5 เพิ่ มความเขม แข็ งและขีด ความสามารถ 3.36 1.11 ปาน 3.85 0.99 มาก
ของอาจารย ใ ห มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
กลาง
อุดมศึกษา
1.5.1 จัดอบรมทักษะและเทคนิคการเรียน
การสอนและการวัดผล ประเมินผล ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
1.5.2 ส ง เสริ ม คณาจารย แ ลกเปลี่ ย น 3.16 1.04 ปาน 3.36 1.12 ปาน
ประสบการณ กั บ อาจารย ใ นกลุ ม ประเทศ
กลาง
กลาง
อาเซียน
รวม
3.49 .92 ปาน 3.85 .80 มาก
กลาง

ประเมินตนเอง

X
5.00

5.00
5.00

5.00
4.00

ระดับ
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.82

มาก
ที่สุด
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ตาราง 52 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการวิจัย โดยมี
การบูรณาการวิจัยสูการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการซึ่งมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการที่แทจริง โดยมี
รูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลายและ
การสรางเครือขายสูสถานศึกษา ทองถิ่น และ
อาเซียน
2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักวิจัย
2.1.1 พัฒนานักวิจัยรุนใหมและใหมีสวน
รวมกับนักวิจัยที่มีประสบการณของคณะ
2.1.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ
2.2 เรงรัดการผลิตงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น (พิษณุโลกและสุโขทัย) และ
สรางความเขมแข็งทางวิชาการของคณะ
ครุศาสตร
2.2.1 สนับสนุนการสรางชุดโครงการวิจัย
รวมกับชุมชนและผูใชประโยชน
2.2.2 สังเคราะหความรูจากการวิจัยสูการ
นําไปใชประโยชน (ลงสูชุมชนและทองถิ่น)
2.2.3 สงเสริมการสรางคลินิกนักวิจัย

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 45)
(n = 13)
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
3.36 1.07 ปาน 3.75 0.62 มาก 5.00 มาก
กลาง
ที่สุด

3.27 1.14

มาก

3.77 0.83 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.42 1.03

ปาน 3.85 0.80 มาก
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

3.39 1.08

ปาน 3.85 0.80 มาก
กลาง
ปาน 3.83 0.83 มาก
กลาง
มาก 3.85 1.07 มาก

4.00

มาก

4.00

มาก

5.00

มาก
ที่สุด
มาก

2.95 1.14

2.2.4 เตรี ย มการจั ด ทํ า วารสารวิ ช าการ 3.80 1.08
คณะครุศาสตร และเขาสูฐานขอมูล TCI
2.2.5 ยกยองเชิดชูนักวิจัยดีเดน
3.45 1.17
2.2.6 สนับสนุนและใหรางวัลการตีพิมพ 3.23 1.03
เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย การจดลิ ข สิ ท ธิ์ และ
สิทธิบัตร

ปาน 3.69 .95 มาก 4.00
กลาง
ปาน 3.46 1.05 ปาน 4.00
กลาง
กลาง

มาก
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ตาราง 52 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 45)
(n = 13)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
2.3 สนั บ สนุ น การให บริ ก ารวิ ช าการเพื่อ การ 3.42 1.01 ปาน 3.92 0.79 มาก
เรียนรู การพั ฒนาการเรีย นการสอน การวิจั ย
กลาง
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณาจารย
คณะครุ ศ าสตร ด า นการเรี ย นการสอนด ว ย
กระบวนการวิ จั ย และส งเสริ มสนั บ สนุ น การ
เผยแพรถายทอดความรูจากการวิจัย
2.3.2 ให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ต รงตามความ 3.61 1.06 มาก 3.77 0.73 มาก
ตองการของสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น
2.3.3 เผยแพรผลการวิจัยไปสูสถานศึกษา 3.24 1.00 ปาน 3.77 0.83 มาก
ชุมชน และทองถิ่น
กลาง
2.3.4 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยฐานะครู 3.40 1.12 ปาน 3.77 0.83 มาก
และบุคลากรทางการศึกษา
กลาง
2.4 เรงรัดการสรางผลการวิจัย ถายทอดความรู 3.58 .94 มาก 3.85 .69 มาก
จากโครงการสื บ สานงานอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริลงสูทองถิ่น (พิษณุโลกและสุโขทัย)
2.4.1 สงเสริมสนับสนุนใหดําเนินกิจกรรมสืบ
สานความรูจากโครงการตามพระราชดําริ และ
ถายทอดความรูส ูชุมชน
2.4.2 สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูจา 3.53 .97 มาก 3.85 .69 มาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการ 3.49 .92 ปาน 3.77 1.01 มาก
บริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ จัด
กลาง
2.5.1 สนับสนุนการมีสวนรวมระหวางคณะ
ครุศาสตร องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการวิจัย
และถายทอดความรู
2.5.2 สงเสริมความรวมมือกับเครือขายใน 3.38 1.01 ปาน 4.00 0.91 มาก
การใหบริการวิชาการทั้งบุคลากร งบประมาณ
กลาง
หรือทรัพยากรอื่นๆ
2.6 พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การงานวิ จัย และ 3.42 1.06 มาก 3.92 1.04 มาก
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล
2.6.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารการจั ด การ
งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น

ประเมินตนเอง

X
4.00

5.00

ระดับ
มาก

4.00

มาก
ที่สุด
มาก

4.00

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

5.00

มาก
ที่สุด

4.00

มาก
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ตาราง 52 (ตอ)

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 45)
(n = 13)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
2.6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยและ 3.37 1.09 ปาน 3.85 0.99 มาก
การบริหารวิชาการ
กลาง
รวม
3.43 1.01 ปาน 3.81 0.80 มาก
กลาง
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมทํานุ 3.84 0.95 มาก 3.85 0.90 มาก
บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของคณาจารยและ
นักศึกษา
3.1 ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมให
นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น
3.1.1 สง เสริ มการจั ดกิจ กรรมด านศิ ลปะ
และวัฒนธรรม แกนักศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนภายนอก
3.1.2 ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน 3.80 0.99 มาก 3.85 1.14 มาก
ภายนอกเพื่อสนับสนุนทางวัฒนธรรมและสราง
เครือขายทางวัฒนธรรม
3.2 อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 3.71 0.97 มาก 3.77 1.09 มาก
ปญญาทองถิ่น และมีการบูรณาการสูกิจกรรม
การเรี ย นการสอน/ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา/ การ
วิจัย/ การบริการวิชาการ
3.2.1 บู ร ณาการงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2.2 สืบสานประเพณีและวันสําคัญของ 3.98 0.97 มาก 4.00 0.91 มาก
ไทย ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะครุ
ศาสตร
3.2.3 จั ด การแสดงศิ ล ปะ ดนตรี และ 3.73 0.92 มาก 3.92 0.86 มาก
นาฏศิลป ตามขอบขายของวิชาชีพครู ของคณะ
ครุศาสตร
3.2.4 สงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมกับ 3.71 0.94 มาก 4.00 0.82 มาก
ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
3.3 สรางคุณภาพงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 3.51 1.14 มาก 3.92 0.76 มาก
และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
3.3.1
ส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมทาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ
รวม
3.78 0.95 มาก 4.08 0.76 มาก

ประเมินตนเอง

X
4.00
4.50
5.00

ระดับ
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด
มาก

4.00

4.86

มาก
ที่สุด
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ตาราง 52 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 45)
(n = 13)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการเปนองคการแหง 3.35 1.00 ปาน 3.69 0.75 มาก
การเรี ย นรู ภายใต ส ภาพแวดล อ มที่ ดี และ
กลาง
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
4.1.1 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA ในคณะครุศาสตร
4.1.2 ถ า ยทอดความรู เ รื่ อ งการพั ฒ นา 3.12 1.10 ปาน 3.85 0.80 มาก
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA และ
กลาง
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ลงสูระดับบุคคล
4.2 ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานเพื่ อ 3.25 1.10 ปาน 3.77 0.73 มาก
พัฒ นาคณะครุ ศาสตร ใ ห เ ป น องค ก รแห ง การ
กลาง
เรียนรู
4.2.1 พัฒนาระบบการจัดการความรูของ
คณะครุ ศ าสตร ด า นการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตและการวิจัย
4 . 3 พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ 3.44 1.22 ปาน 3.77 0.73 มาก
สภาพแวดลอมภายในคณะครุศาสตร เพื่อให
กลาง
สอดคล อ งกั บ การเป น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว
(Green University)
4.3.1 จัดทําแผนแมบท (Master Plan)
ทางกายภาพ คณะครุศาสตร
4.3.2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ ม 3.96 1.02 มาก 3.92 0.76 มาก
ภายในคณะครุศาสตรใหเกิดสุนทรียภาพ มีมิติ
ที่สะทอนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เชน อาคาร
เรี ย น ห อ งเรี ย น พื้ น ที่ ส ว นวั ง จั น ทร ใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะ สะท อ นถึ ง การเป น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
รวม
3.44 1.14 ปาน 3.77 0.73 มาก
กลาง
รวมทุกยุทธศาสตร
3.48 0.97 มาก 3.68 0.83 มาก

ประเมินตนเอง

X
4.00

ระดับ
มาก

4.00

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.00

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.40

มาก

4.65 มากที่สุด

จากตาราง 52 พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณบดีคณะ
� = 3.48) เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา บุคลากรมี
ครุศาสตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
ความพึงพอใจในการบริหารงานสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจใน
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การบริหารงานตามยุทธศาสตรสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ยุทธศาสตรที่ 3 ที่บุคลากรสาย
วิชาการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารงานของคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร ใ น
� = 3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
ในการบริหารงานทุกยุทธศาสตรอยูในระดับมาก
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจตอการบริหารงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามยุทธศาสตรวาอยูในระดับมากที่สุด
(X = 4.65)
ครุศาสตร

4.1.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะ

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต อ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ณ บ ดี
คณะครุศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 53
ตาราง 53 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร
ประเด็นการประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิง
รุกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มี ความรับผิ ดชอบต อผลการปฏิบั ติ งาน
โดยไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม

สายวิชาการ
(n = 45)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
(n = 13)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

3.56

1.12

มาก

4.00 0.91

มาก

4.00

มาก

3.49

1.12

ปาน
กลาง

3.69 0.95

มาก

4.00

มาก

3.76

1.03

มาก

3.62 0.96

มาก

5.00

3.52

.95

มาก

3.77 0.93

มาก

5.00

3.69 0.85

มาก

4.00

มาก

3.85 0.90

มาก

4.40

มาก

ปาน
กลาง
3.53 1.04 มาก
3.47

.99

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 45)
(n = 13)
�
�
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
𝑿𝑿
3.40 1.05 ปาน 3.38 0.96 ปาน 5.00
มาก
กลาง
กลาง
ที่สุด

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให โ อกาสได พั ฒ นา 3.53 1.06
ตนเองในรูปแบบตางๆ
รวม
3.47 1.03

3.77 0.93

มาก

5.00

ปาน 3.58 0.84
กลาง
1.00 ปาน 3.85 0.99
กลาง

มาก

5.00

มาก

5.00

3.40

.94

ปาน 3.62 0.96
กลาง

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.49

1.01

ปาน 3.77 1.01
กลาง
3.36 1.09 ปาน 3.62 1.19
กลาง
3.43 .97 ปาน 3.7 0.99
รวม
กลาง 7
4.ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการ 3.33 1.13
3.92 1.00
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
ปาน
วิชาการ
กลาง
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน

มาก

5.00

มาก

5.00

มาก

5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใช ป ระสบการณ ความรู เทคนิ ค วิ ธี ที่
ทันสมั ยและขอมูล ตาง ๆ ที่จํ าเปน เพื่อหาทาง
แกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แกปญ หาด วยความมุง มั่น ยึดประโยชน
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
แกปญหาและการตัดสินใจ

4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ
รวม

3.45

3.26

1.07

มาก

ปาน 3.77 1.09
กลาง
3.37 1.11 ปาน 3.85 0.90
กลาง
3.33 1.11 ปาน 3.85 0.99
กลาง

4.00
มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก

มาก

4.00

มาก

มาก

4.00

มาก

มาก

4.00

มาก
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ประเด็นการประเมิน
5. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1
บริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ใช
ทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิต ภาพที่คุมค า
และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศน
เชิ งยุ ท ธศาสตรว างเปา หมายการปฏิบั ติ งานที่
ชั ด เจนและอยู ใ นระดั บ ที่ ต อบสนองต อ ความ
คาดหวังของบุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อย างมี คุณ ภาพ สามารถดํ าเนิน การแล ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได
คือ สามารถตอบคํ าถามและชี้ แจงได เมื่อ มีข อ
สงสั ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด วางระบบรายงาน
ความก าวหนา และผลสัม ฤทธิ์ต ามเปา หมายที่
กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมา รวมทั้ ง มี ก าร
เปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มี ค วามเสมอภาค คื อ ให บ ริ ก ารอย า งเท า
เทียมกัน
5.8 บริ ห ารงานอย า งมี ส ว นร ว ม/พยายาม
แสวงหาฉันทามติ คือ รับฟงความคิดเห็นของ
บุค ลากร รวมทั้ งเป ดโอกาสใหบุ คลากรมีส ว น
รวมในการรับรู เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รว ม
เสนอปญหา และรวมคิดแกไขปญหา

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 45)
(n = 13)
�
�
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
𝑿𝑿
3.48 1.05 ปาน 3.85 0.90 มาก 4.00
มาก
กลาง
3.42

1.14

ปาน 3.69 1.03
กลาง

มาก

4.00

มาก

3.36

1.19

ปาน 3.77 0.93
กลาง

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.49

1.20

ปาน 3.62 0.96
กลาง

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.51

1.06

มาก

3.54 0.97

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.53

1.01

มาก

3.67 1.07

มาก

4.00

มาก

3.42

1.07

ปาน 4.00
กลาง
มาก 4.00

มาก

3.56

ปาน 3.23 1.17
กลาง
1.14 มาก 3.54 0.88

มาก
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สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 45)
(n = 13)
ประเด็นการประเมิน
�
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ 3.44 1.08 ปาน 3.54 0.78 มาก
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
กลาง
5.10 มี คุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม คื อ มี จิ ต สํ า นึ ก 3.80 1.00 มาก 3.77 0.93 มาก
ความรับผิด ชอบในการปฏิบั ติหนา ที่ใหเ ปนไป
อยางมีศีลธรรม คุณธรรม
3.50 1.07 มาก 3.69 0.88 มาก
รวม
3.48 1.04 ปาน 3.73 0.93 มาก
รวมทุกดาน
กลาง

ประเมินตนเอง

X
5.00
5.00
4.50
4.54

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 53 บุ คลากรสายวิ ช าการมี ความพึ งพอใจต อคุ ณลั กษณะของคณบดี คณะ
� = 3.48) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมี
ครุศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑿𝑿
ความพึงพอใจในคุณลักษณะสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนคุณลักษณะ ดานภาวะผูนํา และการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่อยูในระดับมาก โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการมีความ
พึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ภาวะผูนํา
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตรในภาพรวมอยู
� = 3.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในคุณลักษณะ
ในระดับมาก (𝑿𝑿
ทุกดานในระดับมาก โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก
ภาวะผูนํา และความสามารถในการใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
ตนเองในภาพรวมในระดับมากที่สุด (X = 4.54) โดยคณบดีคณะครุศาสตรประเมินตนเองวามีคุณลักษะ
ในดานความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ ความสามารถในการแกปญหา และ การบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอยูใ นระดับมากที่สุด
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4.1.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของ
คณบดีคณะครุศาสตร
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารเงิ น รายได ข องคณบดี
คณะครุศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 54
ตาราง 54 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มกี ารบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะครุศาสตร
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 45)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารเงินรายได
1. มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได 2.91
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.13
3. มีการเปดเผยงบประมาณแกผเู กี่ยวของ
ทราบ
4. จัดบุคลากรทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม

1.10

ปาน
3.62 1.19 มาก
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
3.09 1.22
กลาง
ปาน
3.09 1.18
กลาง
ปาน
3.08 1.14
กลาง
1.18

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿
5.00

มากที่
สุด

3.69 1.11 มาก

4.00

มาก

3.62 1.19 มาก

4.00

มาก

3.69 1.03 มาก

5.00 มากที่สุด

3.62 1.06 มาก 4.50 มากที่สุด

จากตาราง 54 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
� = 3.08) เมื่ อพิ จารณาเป นรายประเด็น พบว า
คณะครุ ศาสตร ในภาพรวมอยูในระดั บปานกลาง (𝑿𝑿
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริห ารเงิน รายได ทุกประเด็ นอยูในระดั บปานกลาง โดยประเด็ นที่ มี
ค า เฉลี่ ย สู งสุ ด ได แก มี การเป ดเผยงบประมาณแกผูเกี่ ย วของทราบ และ จั ดบุคลากรที่รับ ผิดชอบ
เกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข องคณบดี ค ณะ
� = 3.62) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรมีความ
ครุศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
พึงพอใจในการบริหารเงินรายไดทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจสูงสุด ไดแก ความสามารถในการแสวงหาเงินรายไดจากภายนอก และ การจั ดบุคลากรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเงิน
รายไดของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (X = 4.50)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
คณบดีคณะครุศาสตร สรุปไดดังแผนภูมิ 7

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4
3.5
ยุทธศาสตร์ 4

3

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

ยุทธศาสตร์ 2
ให้ คําแนะนํา

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของคณบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 7 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอ
คุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร
4.1.2.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด สรุปไดดังนี้
คุณลักษณะของคณบดี
เปนผูที่มีความมุงมั่นตั้งใจทํางานดี เพื่อใหคณะครุศาสตรประสบผลสําเร็จ มีอัธยาศัยดี เขาถึง
งาย มีความเปนกัลยาณมิตรกับอาจารยและบุคลากร ยามที่บุคลากรมีปญหาก็จะใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษาในการแกปญหาอยางเปนกันเอง เปนผูบริหารที่ดี ใหความเปนกันเอง และเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ผลงานของคณบดีที่ประทับใจ
ผลงานที่ เ ด น ชั ด คื อ เรื่ อ งการปรั บ สภาพอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อ มของคณะครุ ศ าสตร
ตามนโยบายมหาวิทยาสีเขียว ทําใหภูมิทัศนดีขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด า นการบริ ห ารจั ด การคณะ โดยเฉพาะแผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารและการบริ ห าร
งบประมาณ ควรใหอาจารยทุกคนไดรับทราบ และมีสวนรวมในการรับผิดชอบ และเสนอแนวทางในการ
บริหารงานใหชัดเจน เปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคณะไดอยางมีคุณภาพ
ดานวิชาการ ควรเพิ่มความเขมแข็งทางดานวิชาการ และระบบการบริหารวิชาการใหมาก
ยิ่งขึ้น ที่ผานมาจะพบวาอาจารยสอนวิชาเดียวกันแตสอนไปคนละทิศละทาง รายวิชาเดียวกัน ควรใหมี
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งระบบการสอนและการวัดและประเมินผล ควรมีขอสอบกลาง ทําเปนธนาคาร
ขอสอบ ซึ่งทางคณะควรจัดใหมีมาตรการใหแตละหลักสูตรรวมตัวกัน โดยทางคณะเปนผูประสาน มิใช
ปลอยใหแตละหลักสูตร/สาขา ตางดิ้นรนกันเอง ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้ ขณะนี้มีบางสาขาที่เริ่ม
ดําเนิ นการกั นแลว เช น สาขาวัดผล อาจารยในสาขาตกลงรว มกัน วา จะใช มคอ. เดีย วกัน ขอสอบ
เดียวกันในสัดสวนที่ไดรับ สวนการปฏิบัติ และการทําผลงาน แลวแตการบริหารงานของสาขา
นอกจากนี้ ในการบริหารดานวิชาการควรมุงเนนโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการของนักศึกษาใหมากขึ้น ทําใหงานทางวิชาการเปนภาระหลักของคณะครุศาสตร เพื่อใหนักศึกษา
มีคุณภาพ มีความสามารถแขงขันทางวิชาการ เปนการสรางชื่อเสียงใหกับคณะครุศาสตร
ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณที่เนนทางดานวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณดาน
การจัดการเรียนการสอนลงสูสาขาใหมากขึ้นและเพียงพอ
ด า นการวิ จั ย ควรส งเสริ มดานการตีพิมพผ ลงานวิจัย ของอาจารยภ ายในคณะ ไมควรรอ
งบประมาณจากสถาบันวิจัยเพียงอยางเดียว เพราะคณะสามารถทําได ปจจุบันอาจารยที่จะตีพิมพ
ผลงานวิจัยจะตองเสียคาใชจาย 2500-3000 สําหรับการตีพิมพ
นอกจากนี้ในดานการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย ควรจัดทําโครงการสงเสริมการทํา
ผลงานวิชาการของอาจารย ใหเปนรูปธรรม เชน มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
เกี่ยวกับงานทําผลงานทางวิชาการ
ในสวนของการบริการงานทั่วไปนั้น เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนนอย ในขณะที่
ปริมาณงานมีมาก และบุคลากรบางคนมีความสามารถไมเหมาะสมกับงาน จึงควรปรับเรื่องภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะกับอัตรากําลัง และบทบาทหนาที่ เพื่อไมใหเกิดปญหา ดังเชนที่ผาน
มามีปญหาเรื่องการบริหารเงินรายได ที่มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบดานการเงินประมาณถึง 3 คน ทําใหไม
มีความตอเนื่อง และเกิดความยุงยาก เกิดความผิดพลาดในการคืนเงินยืมหลายรอบ
ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลในภาพรวมของคณะใหกับ
อาจารยทุกทา น โดยพิ จ ารณานํ า เสนอขอมูล ขาวสารตางๆอัน เปน ประโยชนตอคณะครุศาสตรผาน
อาจารย ทุกท าน เพื่อก อใหเ กิดความรวมมือในการทํางานอยางเขาใจและรว มมือรวมใจพัฒนาและ
รับผิดชอบ
การดูแลอาคารสถานที่ถึงแมวาจะมีการปรับภูมิทัศน ภายนอกดูดีสวยงามขึ้น แตยังไมทั่วถึง
เชน แอรเกาไมไดลางมานาน
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4.2.5 ผลการสัมภาษณคณบดีคณะครุศาสตร
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ
คณบดีคณะครุศาสตรไดดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวทุกดาน ดําเนินการที่สําคัญ ไดแก
นโยบายการผลิตบัณฑิตครู ที่ทางคณะไดเนนทั้งดานกระบวนการผลิตบัณฑิตครู และการบริการวิชาการ
ทางดานการวิจัย ไดมีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานวิจัยและทําใหผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมถึงแหลงเรียนรูในคณะครุศาสตร การสรางเครือขายกับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนหนึ่งเปนนโยบายที่คณบดีไดรับมาจากสภาคณบดีที่
เนนเรื่องการพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะเชื่อมโยงกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเบื้องตนไดทําความ
รวมมือแตยังไมไดขับเคลื่อน
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
ขณะนี้ยังไมมีผลงานที่ภาคภูมิใจ แตความภาคภูมิใจของคณบดี คือ พยายามทําทุกอยางใหดี
ที่สุด ตองการใหคณะครุศาสตรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และทําใหที่นี่เปนแหลงผลิตครูชั้นนํา
สิ่งที่ตองการพัฒนา
ตองการยกระดับคณะใหเปนวิทยาลัยเพื่อการผลิตครู ตองใหมีบรรยากาศเกาๆ เพื่อเกิดความ
ร ว มมื อร ว มใจ ยกระดั บ ทั้ งทางด า นการผลิต เครือขาย และการพัฒ นาทองถิ่น เพราะจุดเนน ของ
มหาวิทยาลัย หรื อจุ ดเนน ของคณะเอง คือ เนน การพัฒนาทองถิ่น ผลิตครูห รือผลิตบัณฑิตเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ทําอยางไร เพื่อสนองตอบความตองการของทองถิ่น เชน จํานวนครูที่รวมกับเขตพื้นที่
คิดวาอีกประมาณ 5 ปถาขาดครูสาขาใด คณะจะผลิตครูดานนั้นเพื่อตอบสนองตอทองถิ่น หรือดาน
ความรวมมือที่ทอ งถิ่นตองการ เชน เขตพื้นที่ตองการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะก็จะใหบริการวิชาการ
ภูมิใจในระดับหนึ่งที่วาอาจารยรวมมือรวมใจกัน และจะพัฒนาใหดีกระดับคุณภาพการผลิตครูใหดียิ่งๆ
ขึ้นตอไปอีก แตอยางไรก็ตามตองยอมรับวา วิกฤติหนึ่งที่เขามาในชวงเขามารับตําแหนงใหม คือ เปน
ชวงรอยตอที่จะตองปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรสวนใหญของคณะที่อยูในชวงตองปรับปรุงหลักสูตร
ซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ ค ณบดี ยั ง ต อ งการดํ าเนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต อ ไป
ซึ่งโรงเรียนเหลานี้ตองการความชวยเหลือจากทางคณะครุศาสตร เชน ตองการครูฝกสอน ตองการให
นักศึกษาไปชว ย แตทางคณะตองยึด ตามระเบียบของครุสภาในการสงนั กศึกษาไปฝกสอน ทําใหไม
สามารถส งนิ สิตไปฝ กสอนในโรงเรีย นที่ไมผานการประเมิน คุณภาพได การชวยเหลือจึงยังไมเต็มที่
ทางคณะจึงตองดําเนินโครงการชวยเหลือโรงเรียนเหลานี้ตอไป
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4.1.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.1.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารงานของคณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตาราง 55
ตาราง 55 ผลการประเมิ น ความพึงพอใจต อการบริ หารงานของคณบดี ค ณะวิ ทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 40)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นากระบวนการผลิ ต
4.25
บัณฑิตสูการเปนนักวิจัย
1.1 การพัฒนานักศึกษา
1.2 การพัฒนาบุคลากร
4.50
1.3 การพัฒนาหลักสูตร

รวม

0.81

มาก

4.17 0.75 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.78

มาก
ที่สุด

4.17 0.75 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.78

มาก

4.17 0.75 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.39 0.79

มาก

4.17 0.75 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

0.91

มาก
ที่สุด

4.00 1.10 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.83

มาก

3.83 0.98 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.36 0.87

มาก

3.92 1.04 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

0.86

มาก

3.67 1.03 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.85

มาก

3.50 0.84 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.21 0.86

มาก

3.58 0.93 มาก

4.43

ยุท ธศาสตร ที่ 2 ยกระดั บ การสอนและการ
บริการวิชาการดวยกระบวนการวิจัย
4.50
2.1 สรางจุดเดนดานวิจัย
2.2 บูรณาการวิจัยกับพันธกิจการสอนและหรือ
4.23
บริการวิชาการ
รวม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ส ง เสริ ม การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.23
3.1 ทบทวนระบบและกลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและหรืออนุรักษสิ่งแวดลอม
3.2 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
4.20
รวม

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 6)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

5.00

มาก
ที่สุด
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ตาราง 55 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 40)
(n = 6)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
ยุทธศาสตรที่ 4 ผสมผสานองคความรูทองถิ่น 4.15 0.89 มาก 3.67 1.03 มาก 5.00 มาก
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สุด
4.1 การอนุ รั ก ษ และการฟ น ฟู อ งค ค วามรู
ทองถิ่น
4.2 เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น
4.13 0.99 มาก 3.83 0.98 มาก
มาก
5.00 ที่สุด
รวม

4.14 0.94

มาก

3.75 1.01 มาก

0.91

มาก
ที่สุด

4.00 1.10 มาก

0.83

มาก

3.83 0.98 มาก

4.36 0.87

มาก

3.92 1.04 มาก

4.29 0.87

มาก

3.87 0.95 มาก 5.00 มากที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตาม 4.50
หลักธรรมาภิบาล
5.1 บริ ห ารจั ด การภายใต ห ลั ก การบริ ห าร
จัดการที่ดี
5.2 สรางองคกรแหงการเรียนรู
4.23

รวม
รวมทุกดาน

5.00
5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

จากตาราง 55 พบว า บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
� = 4.29 และ 3.87)
บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูในระดับ (𝑿𝑿
เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานทุกยุทธศาสตรอยูใน
ระดั บ มาก โดยการบริ ห ารงานที่บุ คลากรสายวิช าการและสายสนับ สนุน มี ความพึ งพอใจสู งสุดเปน
ลํ า ดั บ แรก ได แก ยุ ทธศาสตร ที่ 1 พัฒ นากระบวนการผลิต บัณฑิต สูการเปน นัก วิจัย รองลงมา คื อ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการสอนและการและบริการวิชาการดวยกระบวนการวิจัย และยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
ตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานวาอยูในระดับมากที่สุด (X = 5.00)

157

4.3.2
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ คุ ณ ลั ก ษณะของคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตาราง 56
ตาราง 56 ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 40)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 6)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก 4.48 0.82 มาก 3.83 1.17 มาก 5.00
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
4.30 0.85 มาก 3.67 1.03 มาก 5.00
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
4.48 0.82 มาก 3.83 1.17 มาก 5.00
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย
4.45 0.85 มาก 3.83 1.17
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
มาก
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
4.35 0.83 มาก 3.83 1.17
มาก
รวม

5.00
5.00

4.41 0.83 มาก 3.80 1.14 มาก 5.00

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 4.45 0.85 มาก 3.50 0.84 มาก 5.00
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง
4.48 0.85 มาก 3.67 1.03 มาก
ในรูปแบบตางๆ
5.00
รวม

4.46 0.85 มาก 3.58 0.93 มาก 5.00

3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 4.43 0.84 มาก 3.83 0.75 มาก
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา 4.45 0.78 มาก 3.83 0.98 มาก
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด
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ตาราง 56 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 40)
(n = 6)
ประเด็นการประเมิน
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน 4.35 0.86 มาก 3.83 0.98 มาก
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 4.40 0.84 มาก 3.67 0.82 มาก
แกปญหาและการตัดสินใจ
4.41 0.83 มาก 3.79 0.88 มาก
รวม

ประเมินตนเอง

X
5.00
5.00
5.00

4.ความสามารถในการให คํ า แนะนํ า ด า นการ 4.45 0.88 มาก 3.83 1.17 มาก
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
5.00
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย
4.48 0.82 มาก 3.67 1.03 มาก
5.00
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ
4.35 0.80 มาก 3.83 0.75 มาก
5.00
รวม
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อย า งมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด สร า งความเชื่ อ มั่ น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเ มื่อมีขอสงสั ย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

4.43 0.83 มาก 3.78 0.98 มาก
4.45 0.88 มาก 3.67 1.03 มาก

4.43 0.87 มาก 3.83 1.17 มาก

4.43 0.87 มาก 4.00 1.26 มาก

4.53 0.82 มาก 4.17 0.98 มาก
ที่สุด

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด
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ตาราง 56 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 40)
(n = 6)
ประเด็นการประเมิน
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ 4.53 0.82 มาก 4.33 0.82 มาก
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ที่สุด
ขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย 4.50 0.82 มาก 4.17 0.75 มาก
กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
ที่สุด
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม 4.43 0.84 มาก 4.33 0.82 มาก
กัน
5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา 4.50 0.82 มาก 4.33 0.82 มาก
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
ที่สุด
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสว นรวมในการรับรู
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และ
รวมคิดแกไขปญหา
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ 4.45 0.88 มาก 4.33 0.82 มาก
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ประเมินตนเอง

X
5.00

ระดับ
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

5.00

5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ 4.50 0.82 มาก 4.33 0.82 มาก 5.00
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหเ ปน ไปอย างมี
ที่สุด
ศีลธรรม คุณธรรม
4.47 0.84 มาก 4.15 0.93 มาก 5.00
รวม
4.44 0.83 มาก 3.82 0.97 มาก 5.00
รวมทุกดาน

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 56 พบวา บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอ
คุ ณ ลั กษณะของคณบดี ค ณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในภาพรวมและรายด านอยู ในระดับ มาก
� = 4.44 และ 3.82) โดยคุณลักษณะที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพีงพอใจสูงสุด
(𝑿𝑿
เปนลําดับแรก ไดแก ดานการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของตนเอง ทั้งในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด (X = 5.00)
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4.3.3 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรต อการบริ หารจั ด การเงิ น รายได
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตาราง 57
ตาราง 57 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 40)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 6)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได 4.23
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.28

0.89

มาก

4.00 1.10 มาก

0.82

มาก

4.17 0.75 มาก

3. มีการเป ดเผยงบประมาณแกผูเ กี่ยวขอ ง
ทราบ
4.10

0.93

มาก

3.83 1.17 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
4.30

0.94

มาก

3.67 1.03 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.23 0.89

มาก

3.92 1.01 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

รวม

5.00

5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

จากตาราง 57 บุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับ สนุน มีความพึงพอใจเกี่ ยวกั บการบริหาร
� = 4.23
จัดการเงินรายไดของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
และ 3.92 ) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารเงินรายไดทุก
ประเด็ น อยู ใ นระดั บ มาก โดยประเด็น ที่บุ คลากรสายวิ ช าการมี ความพึง พอใจสูง สุด ไดแ ก การจั ด
บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุน
มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการเงินรายไดของตนเองในภาพรวมและรายดาน ในระดับมากที่สุด (X= 5.00)
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ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรุปไดดังแผนภูมิ 8

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
4

ยุทธศาสตร์ 5

3.5

ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 2

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

3
ให้ คําแนะนํา

ยุทธศาสตร์ 4

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของคณบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 8 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.3.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด สรุปไดดังนี้
คุณลักษณะของคณบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคนรุนใหม อัธยาศัยดี เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวม ตรงไปตรงมา ชัดเจน มีความเปนผูนําสูง คิดเร็ว ทําเร็ว กลาไดกลาเสีย ใสใจผูใตบังคับบัญชา รับฟง
ปญหาและพรอมแกไข มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศนกวางไกล ใหคําแนะนําและทางเลือกในการปฏิบัติงาน
แกผูปฏิบัติ ทํางานเปนระบบ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ผลงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ประทับใจ
1.
นําวารสารเขาสูฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย กลุม 2 (Thai-Journal
Citation Index:TCI2)
2.
สงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดโดยใชการตีพิมพในวารสาร
3.
มีการวางนโยบายในการดําเนินงานของแตละสาขาทีช่ ัดเจน
4.
สงเสริมและผลักดันในการหาแหลงทุนใหอาจารยทําวิจัย และการบริการวิชาการ
รวมถึงการหาแหลงทุนใหนักศึกษาไดเรียนฟรี
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5.
ศักยภาพในการของบประมาณในการปรับปรุงอาคารเดิมและกอสรางอาคารใหม ซึ่ง
ทางคณะเคยขอมาหลายปแลวแตไมได
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรสรางความเขาใจและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณบดี
ใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนผูรับนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากคณบดีเปนผูที่คิดเร็วทํา
เร็ว สงผลใหบางครั้งผูรับนโยบายตามไมทันความคิดของทาน
นอกจากนี้ยังมีผูใหขอมูลที่สวนหนึ่งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมนโยบายในการจัดหา
เงินรายไดจากภายนอก และควรจัดใหมกี ารออกบริการวิชาการครอบคลุมทุกสาขา
4.3.5 ผลการสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ
ในรอบปที่ผานมา ไดดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ทุกนโยบาย ที่เห็นผลไดอยางชัดเจน คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ไดตามเปาหมาย มีบุคลากรที่มี
ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น ตอนแรกตั้งไว 25 คน ตอนนี้ไดรอยละ 43.10 สวนบุคลากรสายสนับสนุน
นั้น ไดกําหนด KPI ใหสายสนับสนุนรอยละ 2 มีการอบรม และผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น ไดเพิ่ม 4 คน
ตําแหนงระดับชํานาญการจากเดิม 2 คน ในดานหลักสูตร พบวา หลักสูตรผานในระดับดี หลักสูตรเขา
การประเมินไปแลว 10 หลักสูตร มีการสรุปวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เสนอตอนปดภาคเรียน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให มี ก ารนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาป ที่ 4 เป น
proceedings คิ ดเป น ร อยละ 60 ของนั กศึ กษา และการพั ฒ นาวารสารของคณะที่ ทํามาแล ว 2 ป
และปนี้ไดเขาฐาน TCI กลุม 2
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
ในปที่ผานมา นักศึกษาปริญญาตรีและอาจารยไดรางวัลจากการนําเสนอผลงานระดับชาติ 27
รางวัล ตั้งแตรางวัลที่ 1 จนถึงรางวัลชมเชย จากนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาไป 350 คน แบงเปนกลุม
แลวออกไปนําเสนอผลงาน คิดเปนรอยละ 60 จากเวทีระดับชาติ อาจารยได start up 3-4 รางวัล โดย
รางวัลที่สําคัญ มีดังนี้
1. สาขาจุลชีวะทําสียอมจากธรรมชาติ ไดรางวัลที่ 1 เพราะ จากงบประมาณที่มีการเนน
บัณฑิตนักปฏิบัติ, นักวิจัย พาเด็กออกนําเสนอผลงานวิจัย KPI คือ งานที่ตองไดรับการตีพิมพหรือได
รางวัล
2. สาขาคอมพิวเตอรไดถวยรางวัลพระราชทาน
3. กิจกรรมลอยกระทงที่ จ.พิษณุโลก เปนของสาขาคหกรรม
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4 ได start up ที่ 1 มาของจังหวัดสุโขทัย เรื่องงานผาจากงานวิจัยโดยมีนักศึกษาชวยทํา
5. พัฒนาวารสารของคณะจนเขาสูฐาน TCI กลุม 2
6. พัฒนานักวิจัยหนาใหมลูกไก ที่เปนโครงการที่ทางคณะรับมาจาก วช. และ เปนจังหวัด
เดียวที่วช. ให 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสสงครามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนชวง
เกี่ยวผล เพราะไดดําเนินการการมาตั้งแตเปนรองคณบดีวิชาการวิจัย ในสมัยคณบดีทานกอน
ปญหาอุปสรรค
ในชวงแรกของการเขามาบริหารงานนั้นบุคลากรไมมีความเขาใจในเรื่องของการทํางาน
ไมมีความเขาใจวาทํ าไปแลวใครไดอะไร ยังไมเ ห็นเปาหมายของแตล ะคน เชน การขอตํ าแหนงทาง
วิชาการ การศึกษาตอระดับปริญญาเอก ทุกคนมองวายังไมชัดเจน แตอยางไรก็ตามพอเริ่มลงมือทําทุก
คนรูวาเปนหนาที่ที่พึงทําก็สามารถขับเคลื่อนไปไดเร็วซึ่งก็จะ
สิ่งที่ตองการพัฒนา
1. การบริหารจัดการโครงการวิจัย /บริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก
ปที่ผานมาอาจารยในคณะวิทยาศาสตรไดทํา MOU ของจังหวัด ไดงบประมาณ 17 ลาน
เปนหมูบานละ 3.5 แสน ทํา 50 หมูบาน จังหวัดก็ซอยเปนหมูบาน และทําสัญญากับอาจารยรายบุคคล
ไมไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการ ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถหักงบประมาณ 15%
เขามหาวิทยาลัยได สงผลใหมหาวิทยาลัยขาดรายไดที่จะนําไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยไดจากเงิน
รายได 17 ลาน ในขณะเดียวกันอาจารยคนทําก็จะลําบาก เพราะไมสามารถยืมเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อ
นําไปเปนทุนสํารองจายในการทําวิจัย /บริการวิชาการได ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักเกณฑใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการทําสัญญาโครงการวิจัย /บริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก ใหชัดเจน
ความทาทายในการทําวิจัยเชิงบูรณาการและพื้นที่ ที่คนในพื้นที่ไดประโยชน ปนี้งบแผนดิน
เหลือทุนวิจัยไมถึง 3 ลานที่ไดจาก วช. ปกติได 12-15 ลาน พอเงินลดทําใหการทํางานลําบาก ถาจะ
พัฒนาตองพัฒนาการเขียนขอทุนวิจัย, สนับสนุนนักวิจัยใหมีความทาทายตอแหลงทุน ใหงบประมาณ
สนับสนุน ปจจุบันคณะไปเอาเงินจากภายนอก และยุทธศาสตรจากจังหวัด เพราะทุน จาก วช. ลดลง
และมหาวิทยาลัย ไมไดถูกออกแบบมาใหเขียนโครงการ เปนแผนยุ ทธศาสตร แตการเขียนโครงการ
อาจารยแตละคนเขียนของตนเองเสร็จแลวนํามาควบรวมกันแลวสง ทําใหไมเกิดความสัมพันธกันของ
งานตั้ ง แต ต น เมื่ อ ประเมิ น ทํ า ให ไ ม ผ า น คณะจึ ง ได จั ด คณะทํ า งานแล ว ส ง ใหม การท อ งเที่ ย วได
งบประมาณ 1.5 ลาน โดยทําเปนการบูรณาการในการทองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
ทุนวิจัยเฉพาะด านจะเปนปญหาตอไปในอนาคต วิจัย พื้นฐานรัฐบาลไมสนับสนุน ถาพูดถึงเรื่องการ
ทํางานที่เปนการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนของรัฐบาลที่ควรจะไดรับ 3 ลานซึ่งนอยมาก พอเปนทีม
การบูรณาการขามฝงก็นําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ paper ออกมาลําบาก
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4.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.1.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 58
ตาราง 58 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 26)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมเปนที่ยอมรับ
และตรงตามความตองการของทองถิ่น และ
ภูมิภาคอาเซียน
4.19 0.69
1.1 พัฒนาระบบและวางแผนการจัดการศึกษา
เพื่ อ ความเข ม แข็ ง ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให ไ ด
มาตรฐาน
1.2 เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการสอนและสร า ง
เครื อ ข า ยในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ การ 4.00 0.94
พัฒนาบัณฑิต
รวม
4.10 0.76
2 ดานการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง
ทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการอยาง
4.50 0.71
ยั่งยืน
2.1 ส งเสริมใหอาจารยมี คุณวุ ฒิที่ สู งขึ้ น และผลิ ต
ผลงานวิชาการเพื่อกาวสูตําแหนงวิชาการ
2.2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ทํ า
4.50 0.71
ผลงานวิจัย
2.3 ให ก ารบริ ก ารวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพและ
4.04 0.87
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
รวม
4.35 0.68

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 8)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

มาก

4.25 0.46 มาก

5.00 มากที่สุด

มาก

4.50 0.53

มาก
4.00
ที่สุด

มาก

มาก

4.38 0.44 มาก 4.50

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.25 0.46 มาก

5.00 มากที่สุด

มาก
ที่สุด

4.13 0.64 มาก

5.00 มากที่สุด

มาก

3.88 0.64 มาก

4.00

มาก

มาก

4.08 0.50 มาก 4.67

มาก
ที่สุด
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ตาราง 58 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น เสริมสรางวัฒนธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
3.1 อนุ รั ก ษ สื บ สาน พั ฒ นา ส ง เสริ ม งาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อธํารงเอกลักษณไทย
รวม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหมี
ประสิทธิภาพ และมีความพรอมที่จะเผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิท ธิภาพ และมีค วามพร อม เพื่ อรองรั บ
การเปลี่ ย นแปลงจากบริ บ ทสภาพแวดล อ ม
ภายนอก
4.2
พั ฒ นาระบบการติ ด ตามและการ
ประเมินผล
รวม
รวมทุกยุทธศาสตร

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 26)
(n = 8)
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
4.38 0.70 มาก 4.38 0.52 มาก 5.00 มาก
ที่สุด

4.38 0.70
3.88 0.86

มาก
มาก

4.38 0.52 มาก 5.00 มากที่สุด
4.13 0.64 มาก 5.00 มาก
ที่สุด

4.04 0.82

มาก

4.00 0.53 มาก

4.00

มาก

3.96 0.81

มาก

4.06 0.50 มาก 4.50

4.20 0.74

มาก

4.23 0.49 มาก 4.67

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 58 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
� = 4.20
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
และ 4.23) โดยการบริหารงานบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปน
ลําดับแรก ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น เสริมสราง
วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของตนเองทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.67)
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4.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 59
ตาราง 59 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ประเด็นการประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิง
รุกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม

สายวิชาการ
(n = 26)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 8)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.96 0.82 มาก 3.88 0.64 มาก
4.15 0.88 มาก 4.50 0.53

4.00

มาก

มาก
5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.38 0.70 มาก 4.38 0.52 มาก

5.00

มาก
4.25 0.71 มาก
ที่สุด

5.00

4.28 0.74 มาก 4.14 0.69 มาก

5.00

4.25 0.67 มาก 4.23 0.49 มาก

4.80

4.50 0.71

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 4.38 0.70 มาก 4.13 0.64 มาก 5.00
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง 4.46 0.65 มาก 4.13 0.64 มาก 5.00
ในรูปแบบตางๆ
รวม
4.42 0.61 มาก 4.13 0.58 มาก 5.00
3.ความสามารถในการแกปญหา
4.31 0.68 มาก 4.25 0.46 มาก
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใช ป ระสบการณ ความรู เทคนิ ค วิ ธี ที่ 4.23 0.71 มาก 4.00 0.76 มาก
ทั น สมั ย และข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ จํ า เป น เพื่ อ หาทาง
แกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.00
5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ตาราง 59 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 26)
(n = 8)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน 4.35 0.69 มาก 4.25 0.46 มาก
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 4.23 0.82 มาก 4.50 0.53 มาก
แกปญหาและการตัดสินใจ
ที่สุด
รวม
4.28 0.67 มาก 4.25 0.40 มาก
4.ความสามารถในการให คํ า แนะนํ า ด า นการ 4.12 0.71 มาก 4.00
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย
3.92 0.69 มาก 4.00
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ
รวม
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อย า งมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด สร า งความเชื่ อ มั่ น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่จําเปน

ประเมินตนเอง

X
5.00
5.00
5.00

.76

มาก

5.00

.53

มาก

3.00

4.00 0.75 มาก 4.13 0.64 มาก 4.00
4.01 0.64 มาก 4.04 0.60 มาก 4.00
4.12 0.82 มาก 4.25 0.71 มาก 500

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก
ที่สุด

4.08 0.84 มาก 4.13 0.35 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.27 0.67 มาก 4.25 0.71 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.35 0.63 มาก 4.38 0.52 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.23 0.82 มาก 4.38 0.52 มาก

5.00

มาก
ที่สุด
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ตาราง 59 (ตอ)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 26)
(n = 8)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย 4.38 0.75 มาก 4.50 0.53 มาก
ที่สุด
กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม 4.19 0.98 มาก 4.13 0.64 มาก
กัน
5.8 บริ ห ารงานอย า งมี ส ว นร ว ม/พยายาม 4.35 0.69 มาก 4.25 0.46 มาก
แสวงหาฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของ
บุคลากร รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการรับรู เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหา และรวมคิดแกไขปญหา
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ 4.23 0.71 มาก 4.25 0.71 มาก
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ 4.46 0.71 มาก 4.50 0.53 มาก
รับผิดชอบในการปฏิบัติ หนาที่ใ หเปนไปอยางมี
ที่สุด
ศีลธรรม คุณธรรม
4.27 0.67 มาก 4.30 0.43 มาก
รวม
4.25 0.64 มาก 4.23 0.39 มาก
รวมทุกดาน

ประเมินตนเอง

X
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
4.83

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 59 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
� = 4.25 และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
4.23) โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ความสามารถ
ในการสร า งแรงบั น ดาลใจ ในขณะที่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจคุ ณ ลั ก ษณะด า นการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนลําดับแรก
สว นผลการประเมิ น ตนเอง พบวา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความ
พึงพอใจตอคุณลักษณะของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด (X = 4.83) ยกเวน
คุณลักษณะดา นความสามารถในการใหคําแนะนําดานการจัดการเรีย นการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ที่คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของตนเอง
ในระดับมาก
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4.1.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปรากฏผลดังตาราง 60
ตาราง 60 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเด็นการประเมิน
การบริหารเงินรายได
1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิน รายได
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม

สายวิชาการ
(n = 26)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 8)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.42

1.03

ปาน
4.00 0.93 มาก
กลาง

2.00

4.04

0.72

มาก

3.88 0.35 มาก

5.00 มากที่สุด

4.12

0.95

มาก

4.13 0.83 มาก

5.00 มากที่สุด

4.00

0.89

มาก

4.38 0.52 มาก

5.00 มากที่สุด

3.89 0.80

มาก

4.09 0.50 มาก 4.25

นอย

มาก

จากตาราง 60 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหาร
� = 3.89
จัดการเงินรายไดของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
และ 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหาร
เงินรายไดสวนใหญอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก มีการเปดเผยงบประมาณ
แกผูเกี่ยวของทราบ สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการบริหารเงินรายไดทุกประเด็นอยู
ในระดั บ มาก โดยประเด็น ที่ มีความพึ งพอใจสูงสุด ไดแก การจัดบุคลากรที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการเงิ นรายไดของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก (X = 4.25) โดยคณบดีมีความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการในแตละประเด็นสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด ยกเวน มีความสามารถใน
การแสวงหาเงินรายไดจากภายนอก คณบดีมีความพึงพอใจในระดับนอย
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สรุปไดดังแผนภูมิ 9

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4
3.5
ยุทธศาสตร์ 4

3

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

ยุทธศาสตร์ 2
ให้ คําแนะนํา

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 9 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4.1.4.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของคณบดี
1. เปนผูใหญใจดี อบอุน มีความเปนกันเอง เขาถึงงาย ใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น เมื่อมีปญหาสามารถติดตอไดตลอดเวลา คอยใหคําแนะนํา ใหแนวทางการแกไขที่ชัดเจน มีการ
ติดตามผล และสนับสนุนอยางเต็มที่ เชน งานวิจัย และผลงานวิชาการของอาจารย เปนนักบริหารมือ
อาชีพ มีทั้งดานศาสตรและศิลป
2. มีความยุติธรรม เนนความถูกตอง เรื่องของธรรมาภิบาลสามารถไววางใจได มีการกระจาย
อํานาจ มีความคิดสรางสรรค มีความเปนธรรมกับทุกหลักสูตร ใสใจความรูสึกของอาจารยในคณะ ขวัญ
กําลังใจในการทํางาน เชน ใหรางวัลหรือยกยองอาจารย ขึ้นปายไวนิลหนาตึก ทําใหอาจารยมีกําลังใจใน
การทํางานและไดพัฒนาตนเอง
3. มีความพยายามทําตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยที่สงลงมาใหอยางครบถวน สงเสริมและ
กระตุนอาจารยในการทําผลงานวิชาการ การจัดสรรงบประมาณภายในคณะ ทานคณบดีไดจัดสรร
งบประมาณลงไปสูหลักสูตร ลงสูนักศึกษา ในสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆ การจัดการเรียนการ
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สอนแตละหลักสูตรมุงพัฒนาอาจารย เปนผูบริหารที่มองเห็นความสําคัญของอาจารยและนักศึกษาใน
แตละหลักสูตร มีความยืดหยุน ไมเขมงวดเรื่องระเบียบปฏิบัตมิ ากจนเกินไป
4. ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เสมอภาค สงเสริมสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองอยางสูงสุด สามารถประชาสัมพันธระหวางคณาจารยและเจาหนาที่ไดดี มีความ
เด็ดขาด มีความเปนกันเองกับคณาจารยในคณะ ทําใหงานดําเนินไปไดอยางไมยุงยาก และเปดโอกาสให
หลักสูตร รับฟงความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผลงานของคณบดีที่ประทับใจ
1. โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ มีการสงเสริมเมื่อเทียบกับผูบริหารชุดกอนๆ ใหความสําคัญกับ
บัณฑิตและนักศึกษาเปนหลัก
2. ผลักดันอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อยูกันอยางพี่นอง มีความอบอุน มีการสรางแรง
บันดาลใจและสรางขวัญกําลังใจ เชน ใหของเล็กนอย และมีคําชม
3. เรื่ อ งอาเซี ย น เพราะ มี ก ารสอนภาษาทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได ไ ปแลกเปลี่ ย นที่ อ าเซี ย น เช น
ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุนที่ไดไปแลกเปลี่ยน งบประมาณนอยแตก็สามารถแบงใหเทากันทุกคนได โดยมี
เงินจํานวนหนึ่งใหแตละสาขาบริหารและดานักศึกษาตองจายเพิ่มหรือไมและเทาไหร ถึงนักศึกษาจะ
ไมไดไปแลกเปลี่ยนเยอะมากแตอยางนอยก็สามารถไปได
4. การบริหารงานตามยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหมีประสิทธิภาพ
และมีความพรอมที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่จํานวนเด็กลดลง
ทําใหงบประมาณลดลง คณบดีมีแนวคิดตั้งศูนยหารายไดเขาคณะ และมี 2 โครงการเปนของสาขาดนตรี
และภาษาญี่ปุน เปนนโยบายที่เตรียมรับกับเศรษฐกิจและปญหาที่จะเกิดขึ้น สาขาดนตรีเปนโครงการ
“การอบรมการขับรองขั้นพื้นฐานเพื่ออกงานสังคม” และสาขาภาษาญี่ปุนเปนอบรมการสอนวัฒนธรรม
นักศึกษาไดเรียนรูกับลามอาชีพ และการบริหารจัดการประสิทธิภาพของบุคลากรในคณะโดยเฉพาะสาย
สนับสนุน
5. ความสามารถในการบริหารจัดการในงบประมาณที่จํากัด โดยงบประมาณที่ไดรับ คณบดี
มีสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมทั้ง 4 ยุทธศาสตร ดวยงบประมาณเทานี้สามารถสรางผลงานไดขนาด
นี้นับวายอดเยี่ยมมาก ไมวาจะเปนผลงานการผลิตบัณฑิต นโยบายดานอาเซียน ทั้งๆ ที่ มหาวิทยาลัย
ไมมีงบประมาณเกี่ยวกับอาเซียน แตคณะก็ยังคงทําโครงการนี้อยูก็พยายามนํางบประมาณมาให ยังคง
สงเสริมอยู และสุดทายผลประโยชนก็อยูที่นักศึกษา นอกจากนี้อาจารยในคณะไดตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น จํานวนงานวิจัยก็เพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณบดีควรมีทีมงานที่เขมแข็ง เนื่องจากตอนนี้การทํางานจะหนักคนเดียว
2. การบริหารงานบางครั้งตองมีความเด็ดขาด และยึดตามกฏระเบียบ และมีความเด็ดขาด
เพราะเมื่อมีบุคลากรการทําผิดพอใหโอกาส คนที่ไมทราบจะคิดวาทําไดก็จะเกิดการทําซ้ําขึ้น ถาเกิดการ
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ทําผิดตองใหรูวาทําผิด สงเสริมใหคนอื่นรูดวยวาอยางนี้ทําไมได ทําผิดแลวยังอยูในกลุมเล็กๆ ควรจะ
เดินตามกฎ ทุกคนในคณะควรทราบวาแบบไหนผิดจะไดไมมีคนทําตาม
4.1.4.5 ผลการสัมภาษณคณบดีคณะมนุษยศาสตร
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ ฯ
ในรอบป ที่ ผ า นมา ได ดํ า เนิ น การตามนโยบายที่ กํ า หนดไว นโยบายที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
เห็นผลไดอยางชัดเจน ไดแก
1) การดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
มีความรูคูคุณธรรมเปนที่ยอมรับและตรงตามความตองการของทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน โดยไดมีการ
เนนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการบัณฑิตใหมีความรอบรู
2) มุงเนนสงเสริมยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องของการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ
วิจัย และบริการวิชาการอยางยั่งยืน คณาจารยมีการทําโครงการวิจัยที่เนนการบูรณาการในแตละศาสตร
โดยอาจารยคณะมนุษยศาสตรไดทํางานวิจัยรวมกันกับอาจารยในคณะวิทยาการจัดการในเรื่องของการ
ทองเที่ยว
3) การสงนักศึกษาเขาไปอบรมเรื่องของ Start Up และนําความรูที่ไดกลับมาพัฒนาตอยอดใน
เรื่องของ Application เกี่ยวกับวัดวาอาราม และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง Application ถูก
สรางออกมาในหลากหลายรูปแบบทางภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน ซึ่งการสราง
Application ทั้ ง 3 ภาษาดั ง กล า ว เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความร ว มมื อ กั น ระหว า งสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ถือเปนการบูรณาการความรูทางดานภาษา
ของนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ
4) คณาจารยในคณะ ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น จํานวน 4 คน
5) คณะมนุษยศาสตร มีการจัดทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับสมาคมนัก
แปลและลามแหงประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ซึ่งถือเปนการทํา MOU กับสมาคมวิชาชีพเปนครั้งแรก
เนื่องจากเดิมนั้น การทํา MOU ที่ผานมาจะเปนการทํา MOU ระหวางสถาบันการศึกษาดวยกัน ถือเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน อีกทั้งยังเปนการเครือขายของหนวยงานเพื่อรองรับการมีงานทําของ
นักศึกษาในสาขาวิชาญี่ปุนอีกดวย
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
1) นักศึกษามีสามารถในการแตงเพลง ทั้งทํานองคํารอง และสามารถอัดคลิปวิดิโอ พรอมทั้ง
เผยแพรลงใน YouTube จนกลายเปนที่รูจักในโลกโซเชียล นอกจากนี้นักศึกษาที่สรางผลงานดังกลาวยัง
ไดรับโลรางวัลอีกดวย
2) ในวัน Pre School คณะมนุษยศาสตร ไดรับการชื่นชมในเรื่องของจํานวนอาจารยในคณะ
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในรอบ 10 ป
3) มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ อาทิ การจัดโครงการอบรมทักษะทางดานภาษาญี่ปุน
และทางดานดนตรีใหกับนักเรียน ซึ่งสวนใหญนักเรียนที่เขารับการอบรมก็คือโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
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4) คณะมนุษยศาสตรกับสมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย ไดทํา Memorandum of
Understanding (MOU) รวมกัน
สิ่งที่ตองการพัฒนา
1) การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการทําวิจัย ซึ่งที่ผานมาไดรับคอนขางนอย เนื่องจากได
งบประมาณมาประมาณ 300,000 กวาบาท อาทิ สาขาดนตรี ของบประมาณในการทําวิจัยไป 200,000
บาท แตไดรับงบประมาณจริงๆ ประมาณ 50,000 บาท
2) การเปดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกยังไมมีความพรอมเทาที่ควร เนื่องจากบาง
หลักสูตร จํานวน 5 คน หรือบางหลักสูตร อาจารยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จึงตองไปศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก ทําใหคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑที่ประกาศไว
โดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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4.1.1.5 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อการบริ หารงานของคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
4.1.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ปรากฏผลดังตาราง 61
ตาราง 61 ความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นการประเมิน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : พั ฒนากระบวนการผลิ ต
บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
1.1 ออกแบบและจัดการเรียนรูตามมาตรฐานของ
หลักสูตร
1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให ส อดคล อ งกั บ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค (ด า น
ปญญา สังคม อารมณ และคุณธรรมจริยธรรม)
1.3 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ใหตรงกับมาตรฐานหลักสูตร โดยสรางความ
รวมมือระหวางคณะ หลักสูตรและสถาน
ประกอบการ/สมาคมวิชาชีพ
1.4 สงเสริม/ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพใหแกบุคลากร
1.5 ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรได รั บ การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม
1.6 สงเสริม/ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพใหแกบุคลากร
รวม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 : บู ร ณาการการวิ จั ย การ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการและการพัฒนาสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2.1 จัดใหมีกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

�
𝑿𝑿

สายวิชาการ
(n = 46)

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
�
ระดับ
𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

4.24

0.85

มาก

4.23 0.60 มาก

5.00 มากที่สุด

4.26

0.83

มาก

4.23 0.73 มาก

4.00

มาก

4.20

0.65

มาก

4.46 0.52 มาก

4.00

มาก

4.09

0.86

มาก

4.08 0.95 มาก

5.00 มากที่สุด

4.00

0.93

มาก

4.15 0.90 มาก

4.00

4.07

1.02

มาก

4.08 0.86 มาก

5.00 มากที่สุด

4.14

0.74

มาก

4.21

0.6
มาก
8

4.50

มาก
ที่สุด

4.28

0.83

มาก

4.31 0.63 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก
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ตาราง 61 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

�
𝑿𝑿

รวมทุกยุทธศาสตร

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
�
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

0.91

มาก

4.31

0.75 มาก

5.00 มากที่สุด

0.98

มาก

4.15

0.80 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.85

มาก

4.25

0.75 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.81

มาก

4.25 0.66 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.91

1.09

มาก

4.00

1.29 มาก

5

มาก
ที่สุด

4.28

.91

มาก

4.08

.86

5

4.10

.95

มาก

4.04 1.03 มาก

5.00

4.14

0.83

มาก

4.16 0.79 มาก

4.83

2.2 จัด หาเครื อขายทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณด า นการวิ จั ย การ
4.13
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2.3 จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น เช น อุ ป กรณ และ
เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับการวิจัย และการทํา 4.07
ผลงานทางวิชาการ
2.4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการ
ทํา การวิ จัย การบริ ก ารวิ ชาการ และการทํ า 4.26
ผลงานทางวิชาการ
รวม
4.18
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัด การ
คณะตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3.1 บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลที่
ดีและเสริมสรางความสุขภายในคณะ
3.2 สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด า นประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน
รวม

สายวิชาการ
(n = 46)

มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 61 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
� = 4.14 และ 4.16) โดย
ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
การบริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการและการพัฒนาสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ส ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว า คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การมี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
บริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.83)
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4.1.5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการปรากฏผลดังตาราง 62
ตาราง 62 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ
ประเด็นการประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิง
รุกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานโดย
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม
2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง
ในรูปแบบตางๆ
รวม
3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใช ป ระสบการณ ความรู เทคนิ ค วิ ธี ที่
ทั น สมั ย และข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ จํ า เป น เพื่ อ หาทาง
แกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
แกปญหาและการตัดสินใจ
รวม

สายวิชาการ
(n = 46)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

4.24 1.04 มาก 4.17

.83

มาก

4

มาก

3.89 1.23 มาก 3.85 1.14 มาก

4

มาก

4.07 1.10 มาก 4.00 1.00 มาก

4

มาก

4.07 1.14 มาก 4.00 1.08 มาก

5

4.16 1.07 มาก 4.00 .85
4.09 1.05 มาก 4.00 .93

มาก 4
มาก 4.20

3.98 1.14 มาก 3.77 1.17 มาก

4

4.17 1.02 มาก 4.00 1.04 มาก

5

4.08 1.03 มาก 3.88 1.06 มาก 4.50

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.13

.88

มาก 4.00

.91

มาก

4

มาก

4.20

.93

มาก 4.08

.95

มาก

4

มาก

4.13

.93

มาก 4.08

.95

มาก

5

มาก
ที่สุด

3.96 1.15 มาก 3.92 1.16 มาก

4

มาก

4.10 .94

มาก 4.02 .95

มาก 4.25

มาก
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ตาราง 62 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 46)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

4.ความสามารถในการให คํ า แนะนํ า ด า นการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
4.09
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย
4.11
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ
รวม
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อย า งมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด สร า งความเชื่ อ มั่ น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม
กัน

4.13

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

.94

มาก 4.31

.63

มาก

4

.97

มาก 4.38

.65

มาก

5

.96

มาก 4.31

.63

มาก

5

4.11 .93

มาก 4.33 .61

มาก 4.67

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.07 1.08 มาก 4.31

.75

มาก

5

มาก
ที่สุด

4.02 1.18 มาก 4.23

.93

มาก

4

มาก

4.13

มาก 4.31

.75

มาก

5

มาก
ที่สุด

4.09 1.09 มาก 4.38

.77

มาก

4

มาก

3.93 1.12 มาก 4.00 1.00 มาก

5

มาก
ที่สุด

4.09 1.14 มาก 4.15 1.07 มาก

4

มาก

4.04 1.15 มาก 3.85 1.41 มาก

4

มาก

.88
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ตาราง 62 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 46)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้ งเป ดโอกาสใหบุ ค ลากรมี สว นร ว มในการ 3.91 1.22 มาก 3.85 1.28 มาก
รับรู เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
และรวมคิดแกไขปญหา
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ
4.04 1.17 มาก 4.00 1.15 มาก
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ หนาที่ใ หเปนไปอยางมี 4.18 1.13 มาก 4.08 1.19 มาก
ศีลธรรม คุณธรรม
รวม
รวมทุกดาน

4

มาก

5

มาก
ที่สุด

5

มาก
ที่สุด

4.05 1.06 มาก 4.12 .95

มาก 4.50

4.11 .99

มาก 4.42

มาก 4.09 .87

มาก
ที่สุด
มาก

จากตาราง 62 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
� = 4.11 และ 4.09) โดย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
คุณลักษณะที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพีงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ดาน
ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ส ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว า คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การมี ค วามพึ ง พอใจต อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก (X = 4.42)
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4.1.5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ปรากฏผลดังตาราง 63
ตาราง 63 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 46)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารเงินรายได
1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิน รายได 3.85
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.07

3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
3.87
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
3.98
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม
3.94

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 13)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

1.01

มาก

.98

ปาน
4.00 1.00 มาก
กลาง

.98

3.92

.86

มาก

3 ปานกลาง

5

มากที่สุด

4.00

.91

มาก

5

มากที่สุด

.95

มาก

4

มาก

.91

มาก

3.92

.89

มาก

3.96 .89

มาก 4.25

มาก

จากตาราง 63 พบว า บุ คลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ความพึ งพอใจต อการ
� = 3.94 และ
บริหารจัดการเงินรายไดของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจใน
การบริหารเงินรายไดสวนใหญอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีบุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การ
บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการเงินรายไดของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก (X = 4.25)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สรุปไดดังแผนภูมิ 10
ยุทธศาสตร์
1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4
3.5

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

3
ยุทธศาสตร์
3

ให้ คําแนะนํา

ยุทธศาสตร์
2

แก้ ปัญหา

สายวิชาการ

การบริหารงานของคณบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 10 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4.1.5.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนผูที่มีการบริหารงานที่ดี ทํางานเชิงรุก มีการสนับสนุนให
บุคลากรภายในคณะมีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน บริหารงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล มีความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณอยางชัดเจน และมีการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงานไดดี เปดโอกาสใหบุคลากรภายในทุกคนคณะมีสวนรวมและใหขอเสนอแนะในการ
ทํางาน
ผลงานของคณบดีที่ประทับใจ
1) มีนโยบายการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย
การมอบเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
2) มุงเนนใหคณาจารยในคณะใหความสําคัญในเรื่องการทําวิจัยมากขึ้น ซึ่งคณาจารยในคณะ
สามารถขอทุนทําวิจัยไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
3) สนับสนุนและสงเสริมเรื่องของการบริการวิชาการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตรที่ 2
ในสวนการบริการวิชาการสรางความเปนเลิศทางวิชาการและการพัฒนาสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4) การปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายระบบสื่อสารภายในคณะเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน โดยทําการเพิ่มตัวรับสัญญาน (Core Switch)
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5) การปรับเปลี่ยนชื่อของหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน เนื่องจากชื่อหลักสูตรเดิม
นักศึกษาไมสามารถนําไปสมัครงานได เหตุเพราะหนวยงานตางๆ กําหนดชื่อวุฒิที่ไมตรงกับที่นิสิตสําเร็จ
การศึ ก ษา โดยจากเดิ ม ชื่ อ “หลั ก สู ต รคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ” เปลี่ ย นเป น ชื่ อ “หลั ก สู ต รการจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ITM)” ทั้งนี้เพื่อใหชื่อหลักสูตรตรงกับการรับเขาทํางานของหนวยตางๆ
6) นักศึกษาในคณะที่สําเร็จการศึกษาไปแลวนั้น จากการสํารวจ พบวา มีภาวะการมีทํางาน
คอนขางสูง และไดรับคําชื่นชมจากผูใชบัณฑิตวามีความสามารถในการทํางานไดดี อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาซอรฟแวร และวางระบบเครือขาย E-commerce (ระบบการคาขายออนไลน)
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค
น้ําโขงนั้น ยั งมีแผนการดํ าเนินการตามยุทธศาสตรนี้ยังไมมีความชัดเจนเท าที่ควร วาในแตละสาขา
จะตองปฏิบัติอะไร และอยางไรบาง
2) ควรกําหนดแผนปฏิบัติงานในแตละหลักสูตรใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่องายตอการ
นําไปปฏิบัติ และคณะควรมีการวางแผนการดําเนินงานในระยะยาว อาทิ แผนการดําเนินงานระยะยาว
10 ป
3) ควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการจัดสรรงบประมาณใหกับสาขาวิชา
4) ควรมีเกณฑและมาตรฐานที่ชัดเจนในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเขามาทํางานใน
คณะ เพื่อลดปญหา และขอครหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
5) ควรมีนโยบายการจัดหารายไดจากหนวยงานภายนอก
6) ควรจัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและตอบสนองตอการใช
งาน เพื่อใหนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ITM) นี้ ไดใชเพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการเรียนรู
7) ควรมีงบประมาณที่เปนกองกลาง ไวสําหรับใชในการจัดโครงการตางๆ อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
8) ควรมี งบประมาณดานการวิจั ยสําหรับ คณะเพื่ อพัฒนาศักยภาพของอาจารยภายในคณะ
นอกจากนี้ คณาจารยในแตละหลักสูตรที่มีความชํานาญแตกตางกัน ควรนําความรูของคณาจารยในแต
ละหลักสูตรมาบูรณาการรวมกัน
9) ควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกันของคณาจารยในแตละหลักสูตร อาทิ การจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดทําโครงการรวมกันตางๆ รวมกัน ควรสรางความรวมมือใหไดความไวใจของทุกคนใน
การทํางาน จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและความสุขในการทํางาน
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4.1.5.5 ผลการสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ
ในการปฏิบัติงานที่ผานมาของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการไดมี
การดําเนินงานตามแผนนโยบายไดคตามแผนที่กําหนดไวเกือบสมบูรณ คิดเปนรอยละ 70 เปอรเซนต
สามารถสรุปเปนประเด็น ดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
2) การจัดทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับสถาบันอาชีวะศึกษาตางๆ โดย
ในการทํา MOU นั้นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาสามารถเลือกเขามาศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได โดยศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) เนื่องจากเปน
หลักสูตรนั้นมีลักษณะที่คลายคลึงกัน
3) การติ ด ต อ ประสานงานกั บ หน ว ยงานในต า งประเทศ เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถเลื อ กไปฝ ก
ประสบการณในระหวางที่กําลังศึกษาอยูได
4) การสงนักศึกษาที่ศึกษาอยูในสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไปฝกประสบการณที่แขวง
หลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งคลายๆ กันกับที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ที่ไดมีการเปดรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อไปฝกประการณ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของนักศึกษา ที่จะไดมีโอกาสใน
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยุกตใชจริงใน
การฝกประสบการณ อีกทั้งยังลดขอจํากัดทางดานภาษาอังกฤษดวย เนื่องจากการฝกประสบการณของ
นักศึกษาแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาวนั้น ไมคอยไดใชภาษาอังกฤษมากนัก
5) สนั บสนุน และผลักดัน ใหคณาจารยในคณะทําโครงการวิจั ย และการของบประมาณจาก
แหลงทุนภายนอกเพื่อนํามาใชดําเนินการในการทําการวิจัย
6) ผลักดันใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซึ่งในปที่
ผานมามีคณาจารยในคณะตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
7) สรางขวัญและกําลังใจใหกับคณาจารยที่ได ตําแหนงทางวิชาการ โดยการมอบเงินรางวั ล
จํานวน 10,000 บาท ซึ่งเกณฑในการมองเงินรางวัล 10,000 บาท ก็คือเพียงแคไดรับเอกสารตอบรับ
จากมหาวิทยาลัย ก็สามารถนําเอกสารดังกลาวมารับเงินรางวัลได
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
1) การสงนักศึกษาสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไปฝกประสบการณที่แขวงหลวงพระบาง
ประเทศลาว
2) การพัฒนาคณาจารยใหไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นในปที่ผานมา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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สิ่งที่ตองการพัฒนา
1) ควรมี การส งเสริม/ สนับ สนุน เรื่องของการสงนักศึกษาไปฝกประสบการณการทํางานใน
ตางประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) ควรพั ฒ นาทั ก ษะทางด า นภาษาใหกั บ นัก ศึกษาที่จ ะไปฝกประสบการณใ นตา งประเทศ
เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมที่จะฝกประสบการณ และการดําเนินชีวิตในตางประเทศ
3) การกระตุ น และสร า งแรงจู ง ใจให อ าจารย นํา ผลงานวิจั ย ไปเผยแพรใ นฐานข อ มูล ระดั บ
นานาชาติ
4) ในการจัดทําหลักสูตร คณาจารยควรประชุมเพื่อหาขอสรุปรวมกัน โดยคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคั ญ อาทิ ในการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรของสาขาคอมพิว เตอร จากเดิมใช ชื่อวา “คอมพิว เตอร” ซึ่ง
อาจารยบางกลุมมองวาเปนชื่อที่คอนขางลาสมัย ไมทันกับยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร
ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จึงเสนอใหเปนชื่อเปน “สารสนเทศทางธุรกิจ” ซึ่งก็จะมีอาจารยบาง
ท า นไม เ ห็ น ด ว ย ดั ง นั้ น ในเรื่ อ งของการจัด ทํา หลั กสู ตรคณาจารย ในคณะควรมองถึงประโยชน ของ
นักศึกษาเปนสําคัญ โดยเฉพาะชื่อหลักสูตรที่ตองใหตรงกับหนวยงานที่รับสมัครงาน
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1) ทางมหาวิทยาลัยควรสรางเครือขาย หรือการทํา Memorandum of Understanding
(MOU) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประโยชนตอนักศึกษาที่จะไดไปฝกประสบการณเนื่องจากมีการ
พัฒนาหลักสูตรธุรกิจรวมกันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
2) ควรมีหลักเกณฑในการบรรจุตําแหนงพนักงานมหาลัยที่มีความชัดเจนและถูกตองครอบคลุม
ไมควรเลือกบรรจุตําแหนงพนักงานมหาลัยตามตําแหนงอาวุโส เนื่องจากอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
มีจํานวนนอย ประกอบกับจํานวนบุคลากรที่ตองการไดรับการบรรจุมีจํานวนมาก หากการเปดรับสมัคร
และทําการบรรจุตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยลัยไมโปรงใส ก็อาจจะเกิดขอครหาได
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4.1.6 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4.1.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปรากฏผลดังตาราง 64
ตาราง 64 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานคณบดีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 38)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นากระบวนการผลิ ต
บัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและ
4.21 0.62
สามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซีย
1.1 จั ด การเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว ม ที่ มี พ ลั ง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
1.2 เสริ ม สร า งลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค สํ า หรั บ
บัณฑิตในการเปนพลเมืองอาเซียน
4.16 0.72
1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เอื้อตอ
การบ ม เพาะด า นวิ ช าการ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง 4.16 0.72
บ น ฐ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม

4.18 0.69

ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาความเข ม แข็ ง ทาง
วิ ช าการและส ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ สร า ง
4.21 0.70
บุคลากรที่มีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน
2.1 พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสาย
สนั บ สนุ น ให เ ป น ผู มี ค วามรู เ ป น ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงสูการเปนประชาคมอาเซียน
2.2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการงานวิจั ยและ
บริ ก ารวิ ช าการแบบบู ร ณาการเชื่ อ มโยงการ 4.34 0.71
เรียนการสอน
2.3 สงเสริม สรางแรงจูงใจ ใหมีการพัฒนางาน
4.26 0.86
และมีงานวิจัยปฏิบัติการเชิงพื้นที่

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 21)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

มาก 4.05 0.67 มาก

5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก

4.14 0.65 มาก

5.00

มาก

4.14 0.73 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

4.11 0.68 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

มาก

4.00 0.89 มาก

5.00

มาก

4.19 0.68 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

4.24 0.70 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
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ตาราง 64 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน
2.4 ดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
รวม

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 38)
(n = 21)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
� ระดับ
𝑿𝑿
4.21 0.74 มาก 4.00 0.84 มาก 5.00 มาก
ที่สุด
มาก
4.26 0.75 มาก 4.11 0.78 มาก 5.00 ที่สุด

ยุ ท ธ ศ า ส ตร ที่ 3 น อ ม นํ าห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
4.13 0.66
3.1 ดําเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย
3.2 รวบรวมองคความรู ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ ท รงพระราชทานตามโครงการ 3.97 0.79
พระราชดําริ
3.3 จัดแหลงเรียนรู พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
3.89 0.83
3.4 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาทางดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
3.95 0.87
3.5 สรางเครือขายระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และหนวยงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 4.08 0.78
ความมั่นคงยั่งยืนและพึ่งตนเองไดบนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม
4.01 0.79
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 พั ฒ นาต อ ยอดป ญ ญา
ผสมผสานองค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร
การเกษตรและอุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการสูการเปนประชาคม
อาเซียน
4.16 0.72
4.1 บู รณาการด านทํานุ บํา รุง ศิลปวัฒ นธรรม
และภู มิ ป ญ ญาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นกับภารกิจหลักดานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา

มาก

4.10 0.70 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

4.24 0.83 มาก 4.00

มาก

มาก

4.05 0.80 มาก

4.00

มาก

4.00 0.84 มาก

5.00

มาก
มาก
ที่สุด

มาก

4.19 0.87 มาก

5.00

มาก

4.11 0.81 มาก 4.60

มาก
ที่สุด

มาก

4.24 0.70 มาก

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด
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ตาราง 64 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 38)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

4.2 ผสมผสานองคความรูทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมบนฐาน
ภูมิปญญาไทย และประเทศในกลุมประชาคม 4.05 0.80
อาเซียน เพื่อสรางงานและเพิ่มคุณคาผลิตผล
และผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชนสู ต ลาดประชาคม
อาเซียน
รวม
4.11 0.76

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 21)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

มาก

4.33 0.58 มาก

มาก

4.29 0.64 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

4.08 0.78

มาก

4.19 0.75 มาก

4.00

มาก

4.11 0.73

มาก

4.33 0.58 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.08 0.78

มาก

4.24 0.70 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.97 0.79

มาก

4.29 0.64 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

รวม

4.06 0.77

มาก

4.26 0.67 มาก 4.75

รวมทุกยุทธศาสตร

4.12 0.75

มาก

4.18 0.72 มาก 4.87

ยุทธศาสตร ที่ 5 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการตาม
หลั ก การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ (PMQA)
5.2 สรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคการที่ดี โดย
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากองคความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง
5.3 รวบรวมองคความรู จัดเก็บอยางเปนระบบ
และเผยแพร เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร พั ฒ นาสู
องคการการเรียนรู
5.4 จัดใหมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
และการบริการสารสนเทศทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 64 พบว า บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
� =.12 และ 4.18) โดยการบริหารงานที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก
(𝑿𝑿
ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ
บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ในขณะที่ บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาตอยอดปญญา ผสมผสาน
องคความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตรและอุตสาหกรรมในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูการ
เปนประชาคมอาเซียน
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สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.87)
4.1.6.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ คุ ณ ลั ก ษณะของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ คุ ณ ลั ก ษณะของคณบดี ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปรากฏผลดังตาราง 65
ตาราง 65 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ประเด็นการประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม

สายวิชาการ
( n = 38)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
( n = 21)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

4.18 0.77 มาก 4.43 0.60 มาก 5.00

4.11 0.80 มาก 4.29 0.85 มาก 5.00
4.26 0.72 มาก 4.48 0.68 มาก 5.00
4.32 0.74 มาก

4.29 0.72 มาก

5.00

4.18 0.80 มาก

4.29 0.78 มาก

5.00

4.21 0.77 มาก 4.35 0.72 มาก 5.00

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 4.05 0.84 มาก 4.19 0.75 มาก 5.00
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง
4.24 0.79 มาก 4.38 0.67 มาก 5.00
ในรูปแบบตางๆ
รวม

4.14 0.81 มาก 4.29 0.71 มาก 5.00

3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 4.26 0.60 มาก 4.24 0.77 มาก 5.00
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา 4.24 0.75 มาก 4.38 0.59 มาก 5.00
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ตาราง 65 (ตอ)
สายวิชาการ
( n = 38)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
( n = 21)
ประเด็นการประเมิน
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน
มาก
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
4.32 0.70 มาก 4.19 0.87 มาก 5.00 ที่สุด
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
มาก
แกปญหาและการตัดสินใจ
4.08 0.85 มาก 4.19 0.81 มาก 5.00 ที่สุด
มาก
รวม
4.22 0.73 มาก 4.25 0.76 มาก 5.00 ที่สุด
4.ความสามารถในการให คํ า แนะนํ า ด า นการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
มาก
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน 4.21 0.66 มาก 4.48 0.60 มาก 5.00
ที่สุด
การสอน
มาก
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจยั
4.21 0.62 มาก 4.19 0.81 มาก 5.00
ที่สุด
มาก
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ
4.24 0.68 มาก 4.29 0.72 มาก 5.00
ที่สุด
มาก
รวม
4.22 0.65 มาก 4.32 0.71 มาก 5.00
ที่สุด
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร
มาก
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด 4.24 0.79 มาก 4.52 0.51 มาก 5.00 ที่สุด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
มาก
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ 4.21 0.81 มาก 4.29 0.78 มาก 5.00 ที่สุด
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
มาก
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
4.21 0.74 มาก 4.33 0.66 มาก 5.00 ที่สุด
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
มาก
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา 4.24 0.75 มาก 4.38 0.67 มาก 5.00 ที่สุด
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
มาก
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย 4.29 0.69 มาก 4.33 0.73 มาก 5.00
ที่สุด
ขอมูลขาวสารที่จําเปน
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ตาราง 65 (ตอ)
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
( n = 38)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
( n = 21)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบตั งิ านอยาง
4.26 0.72 มาก 4.38 0.74 มาก
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือ ใหบริการอยางเทาเทียม
กัน
4.08 0.85 มาก 4.38 0.80 มาก
5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู 4.16 0.82 มาก 4.29 0.85 มาก
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และ
รวมคิดแกไขปญหา
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
4.11 0.83 มาก 4.33 0.73 มาก
5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหเ ปน ไปอย างมี 4.29 0.65 มาก 4.33 0.73 มาก
ศีลธรรม คุณธรรม
รวม
รวมทุกดาน

5.00

มาก
ที่สุด

500

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00
5.00

4.21 0.77 มาก 4.36 0.72 มาก 5.00
4.20 0.75 มาก 4.31 0.72 มาก 5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 65 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
� = 4.20 และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
4.31) โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ความสามารถ
ในการแกปญหา และความสามารถในการใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ในขณะบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดลําดับแรก ไดแก การบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความ
พึงพอใจตอคุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด (X = 5.00)
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4.6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารการจัดการรายไดของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปรากฏผลดังตาราง 66
ตาราง 66 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดีคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอาหาร
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 38)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได 4.16
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.18
3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
ทราบ
4.18
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
4.18
รวม

0.89

มาก

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 21)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

4.19 0.81 มาก

5.00

0.73

มาก

4.10 0.77 มาก

5.00

0.73

มาก

4.14 0.79 มาก

5.00

0.61

มาก

4.24 0.70 มาก

5.00

4.18 0.74

มาก

4.17 0.77 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 66 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเงินรายไดของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายประเด็นอยูใน
� = 4.18 และ 4.17) โดยประเด็นที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การจัดบุคลากรที่
ระดับมาก (𝑿𝑿
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความ
พึ ง พอใจต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข องตนเองในภาพรวมและรายด า นในระดั บ มากที่ สุ ด
(X = 5.00)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สรุปไดดังแผนภูมิ 11

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
4

ยุทธศาสตร์ 5

3.5

ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 2

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

3
ให้ คําแนะนํา

ยุทธศาสตร์ 4

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของคณบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 11 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4.6.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเปนผูที่มีเปนผูที่มีวิสัยทัศนในการทํางาน กําหนด
เปาหมายไวชัดเจน กลาคิดและกลาตัดสินใจ มีภาวะผูนําสูง มีความรับผิดชอบ ไมโยนหรือปดความ
รับผิดชอบใหผูอื่น บริหารงานคณะไดอยางมีระบบแบบแผน และสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามแผนที่
กําหนดไว มีความกระตือรื อร นในการทํางาน นอกจากนี้ ยั งเป นผูที่มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี บุคลากรใน
หนวยงานสามารถเขาถึงไดงาย มีความเปนกันเอง ไมถือตัว อาทิ มีการทักทาย หรือหยอกลอกับอาจารย
นิสิตและแมบาน ทํางานดวยความโปรงใส เปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับบุคลากรในคณะ บุคลากรในคณะ
สามารถขอคําปรึกษา คําแนะนําในทุกๆ เรื่อง และเมื่อเกิดปญหาขึ้นคณบดีก็จะรีบเขามาชวยแกไขทันที
หรือหากเกิดขอสงสัยหรือเกิดความคลุมเครือในงานที่ปฏิบัติอยู คณบดีก็จะสามารถใหความกระจาง
อธิบายชี้แจงรายละเอียดได
ในสวนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนักศึกษา คณบดีเปนผูที่มีจิตใตเมตตาตอนักศึกษา อาทิ ใน
กรณีที่นักศึกษาประสบปญหาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด คณบดีก็จะ
สอบถามเหตุผล และดําเนินการชวยเหลือหาทางออกที่ดีใหกับนักศึกษา
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ผลงานของคณบดีที่ประทับใจ
1) มุงเนนยุทธศาสตรที่ 2 ในสวนของการสงเสริมการวิจัย โดยสงเสริมการทําวิจัยในเรื่องของ
ปรั ชญาการพั ฒ นาชุมชน เนน การพัฒ นาโรงเรีย น ทองถิ่น และชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับ ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงมีพระราชดํารัสไว นอกจากนี้มีการ
สนับสนุนเรื่องของการใหบริการทางวิชาการ
2) สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยในคณะทําวิจัย และของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
สงเสริมใหคณาจารยมีการทําวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย นั่นคือ กลุมของโครงการวิจัยที่มีเปาหมาย
รวมอยางเดียวกัน โดยเนนการบูรณาการในหลายๆ หลักสูตรเขามารวมกัน เพื่อใหงานวิจัยไดผลลัพธที่มี
ความครอบคลุมมากขึ้น และยังสนับสนุนเรื่องของการใหทุนทําวิจัยสําหรับอาจารยที่มีขอจํากัดดาน
งบประมาณในการทําวิจัย โดยการใหเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหม ผลักดันอาจารยรุนใหมที่ไมคอยมี
ประสบการณในการทําวิจัยใหสามารถทําวิจัยไดมากขึ้น โดยใหอาจารยที่มีประสบการณในการทําวิจัย
มาเปนอาจารยพี่เลี้ยง ดึงอาจารยนักวิจัยหนาใหมเขาไปรวมกันทําวิจัย ถือเปนการเพิ่มประสบการณ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานวิจัย
7) มุงสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยเชิงพื้นที่ในชุมชนเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาโรงเรียน และ
ชุมชนทองถิ่นตอไป
8) การนําผลผลิตที่ไดมาตอยอด โดยทําการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตนั้น อาทิ การแปร
รูปเครื่องไม โดยไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมศาสตรเขามาชวยใหความรู ทําให
สามารถดําเนินการไดตามที่ตั้งเปาหมายไว
9) การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางครบวงจรตั้งตนน้ํา
ถึงปลายน้ํา โดยเนนเรื่องของกระบวนการผลิตตามการเกษตร เชน การปลูกพืชไร พืชสวนตางๆ
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา
1) การนํานโยบายตางๆ มาปฏิบัติในคณะ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายใหชัดเจน เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกัน
2) คณะควรเพิ่มเติมแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา
3) การบริการวิชาการ เนนการถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกร
เหลานี้สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดเพื่อสรางอาชีพไดตอไป
4) กองกิจการนักศึกษาควรสงเสริมใหมีกิจกรรมระหวางนักศึกษาแตละหลักสูตรเพื่อสรางความ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางนักศึกษาในคณะ อาทิ สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธของ
นั ก ศึ ก ษาในแต ล ะหลั ก สู ต ร ไม ว า จะเปน การจัด การแขง ขั น กี ฬา หรือ การสร างลานกิจ กรรมให กั บ
นักศึกษา เพื่อใหนิสิตแตละหลักสูตรไดทํางานกิจกรรมรวมกันมากขึ้น ไมใชเพียงแคตางคนตางเรียน
เปนตน
5) จัดอบรมเปน หลักสูตรระยะสั้ นหรื อการจั ดแหลงเรีย นรู ใหกับนั กศึกษา ประชาชน และ
ผูประกอบการที่สนใจ อาทิ การผลิต เครื่องสําอาง การผลิตอาหาร การผลิตเครื่ องมือ/ เครื่ องจักร
เปนตน
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6) ควรหาแหลงเงินทุน เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมอบรมการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หรือการจัดแหลงเรียนรู โดยการติดตอหาเครือขายจากหนวยงานตางๆ อาทิ หนวยงานเกษตรจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน
4.6.5 ผลการสัมภาษณคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ ฯ
ในรอบปที่ผานมาคณบดีไดบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไว การปฏิบัติงานที่สําคัญ ไดแก
1. ประชาสัมพันธหลักสูตร ออก road show เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสนใจมาเรียนคณะ
เกษตรมากขึ้น ซึ่งผลการดําเนินการดังกลาวทําใหมีนักศึกษาสนในมาเรียนคณะเกษตรมากขึ้น แตก็ยัง
ไมนาพอใจ ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะคานิยมของคนในสังคมไทย ที่พอพูดถึงคําวาเกษตร ก็รูสึกวา
ไมตองมาเรียนก็ได ที่ผานมาเวลาประชาสัมพันธหลักสูตรก็พยายามที่จะใหบุคคลภายนอกไดเห็นถึง
กระบวนการสอนของเรา ที่ทําใหผูเรียนเรียนรุระบบการทํางาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน
ได
2. การสงเสริมยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องของการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริมการ
วิจัย โดยคณาจารย มีการทําโครงการวิ จัย และการบริการวิ ชาการ โดยเนนการแสวงหาแหล งทุ น
ภายนอก ทั้งจาก สกว. วช. และหนว ยงานระดับ จังหวัดทั้งในจังหวัดพิษณุโ ลกเอง และจังหวัด
ใกลเคียง ซึ่งผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้สงผลใหอาจารยืของคณะเกษตรไดรับทุนทําวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้น
2) การมอบรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับคณาจารยในคณะที่สามารถขอทุนในการทํา
วิจัย และตีพิมพเผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ซึ่งการมอบรางวัลและการยกยองเชิดชู
เกียรตินั้น จะจัดขึ้นในวัน Pre School
3) การมอบรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน โดยการคัดเลือกการ
ใหเจาหนาที่ในหนวยงานนั้นๆ ลงคะแนนกันเอง
4) การพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide) ในอาหาร
เพื่อใหเปนตนแบบในคณะ และใหหลักสูตรอื่นๆ สามารถนําไปใช ซึ่งหองปฏิบัติการนี้จะพัฒนาใหได
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 17025
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
1) บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ตอบสนองนโยบายและทํางานเปนทีม ตัวอยางเชน คณาจารยในคณะรวมกันเขียนโครงการวิจัยเพื่อ
ขอทุนจากแหลงทุนภายนอก ชวยกันหาเงินรายไดเขาคณะ
2) การพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide) ในอาหาร
ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง โดยหองปฏิบัติการนี้สามารถตรวจสอบสารกอมะเร็งในอาหารได อีกทั้งยังเปนการ
บริการวิชาการในการตรวจสอบสารกอมะเร็งในอาหาร โดยอาหารที่จําพวกที่ใชกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ในการแปรรูป อาทิ เยื่อไผ ไสกรอก เห็ดหูหนูขาว และผลไมอบแหง ฯลฯ และที่สําคัญยังชวยรณรงคใน
กับบริษัท/ หนวยงานที่แปรรูปอาหารไดคํานึงถึงการใชปริมาณของสารตางๆ ไดอยางถูกตองและไมเกิน
ปริมาณที่กําหนดไว อีกทั้งในอนาคตหองปฏิบัติการตรวจสอบกาซซัลเฟอรไดออกไซด จะเปนแหลง
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เรียนรูใหกับนักศึกษาไดฝกประสบการณ ฝกทักษะการเรียนรู สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนมา
ประยุกตใชจริงในหองปฏิบัติการ จะสามารถสรางรายไดใหกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
และมหาวิ ทยาลั ย ได จากการเปน ห องปฏิบัติ การตรวจสอบกาซซัล เฟอรไ ดออกไซด ให กับ บริษัท /
หนวยงานที่แปรรูปอาหาร
4) การปลูกพืชเกษตรอินทรีย ซึ่งสามารถทํารายไดใหกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
โดยรายไดที่ไดมานั้นจะหักเขาคณะประมาณ 80 เปอรเซนต และหักเขามหาวิทยาลัย ประมาณ 20
เปอรเซนต
สิ่งที่ตองการพัฒนา
การพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide) ในอาหาร ใหมี
ความพรอมยิ่งขึ้น ทั้งในดานเครื่องมือและวัสดุอุปกรณใหไดมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 17025
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4.1.7 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.1.7.1 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปรากฏผลดังตาราง 67
ตาราง 67 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ประเด็นการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี
คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล อ งกั บ
ประชาคมอาเซียน
1.1 พัฒนาหลักสูตรและการสอนสงเสริมระบบและ
กลไกในการพั ฒ นาและการบริ ห ารหลั ก สู ต รให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ม าตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร
1.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการ
มี ส ว นร ว มของบุ ค คล องค ก ร และชุ ม ชนนอก
มหาวิทยาลัย
1.4 ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณลักษณะสอดคลองกับความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม
1.5 เพิ่ม ศัก ยภาพในการเป นผู ประกอบการเพื่ อ
รองรับประชาคมอาเซียน
1.6 พัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานตาม
หลักการเรียนการสอนดานวิชาชีพ
1.7 จัดหาเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณใหเพียงพอ
สํา หรั บใชใ นการเรีย นการสอนที่ส อดคลอ งกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหสามารถนําความรูไป
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
1.8 เรงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางดานวิชาการ
วิชาชีพ และมีทักษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษ และภาษาคอมพิ ว เตอร ) ควบคู กั น
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาและ
กลุมประชาคมอาเซียน
รวม

สายวิชาการ
(n = 30)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
(n = 8)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ประเมิน
ตนเอง
X ระดับ

4.13 0.78 มาก 4.00 0.76

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

4.17 0.79 มาก 4.00 0.76

มาก

4.00 มาก

4.23 0.77 มาก 4.00 0.53

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

4.27 0.78 มาก 3.75 0.71

มาก

4.00 มาก

3.90 0.86 มาก 3.75 0.71

มาก

4.00 มาก

3.73 0.91 มาก 3.50 1.07

มาก

4.00 มาก

3.77 0.86 มาก 3.38 0.92

มาก

4.00 มาก

3.73 0.94 มาก 3.63 1.06

มาก

4.00 มาก

3.99 0.84 มาก 3.75 0.81

มาก

4.25 มาก
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ประเด็นการศึกษา

สายวิชาการ
(n = 30)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
(n = 8)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ประเมิน
ตนเอง
X ระดับ

มาก

5.00 มาก
ที่สุด
5.00 มาก
ที่สุด

ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณา
การไปสูการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4.47 0.63 มาก 3.75 0.71
2.1 พัฒนาการผลิตผลงานวิจยั และงานสรางสรรค

2.2 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะในการทําวิจัย 4.47 0.57 มาก 3.88 0.64
อย า งต อ เนื่ อ งและผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ให
สามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นและ
สามารถนําไปตอยอดทําใหเกิดการพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชยได
2.3 เพิ่มทักษะบุคลากรดานระบบการจัดการความรู 4.27 0.58 มาก 4.00 0.76
จากงานวิจัยโดยสามารถเผยแพรและสามารถนําไปใช
ประโยชนตองานวิชาการทั้งหนวยงานภาครัฐและอก
ชนตลอดจนชุมชนและทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
รวม
4.40 0.59 มาก 3.88 0.70
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยกลาง
วิชาการดานเครื่องปนดินเผาของประเทศไทยและ
สงเสริมสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาเซรามิกสใหมีความ
พ ร อ ม สู ก า ร เ ป น ศู น ย ก ล า ง วิ ช า ก า ร ด า น
เครื่องปนดินเผาของภาคเหนือตอนลาง
3.2 สร า งเครื อข า ยการเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหาย
3.3 อนุ รักษ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปญญา
ทองถิ่นผานกิจกรรมนักศึกษา
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคณะใหเปนองคการแหง
การเรี ย นรู ภ ายใต ส ภาพแวดล อ มที่ ดี แ ละบริ ห าร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 การสง เสริมใหมีการใชหลั กธรรมภิบาลในการ
บริหารจัดการโดยการสรางองคกรแหงการเรียนรูและ
ใชเทคโนโลยีมาชวยในการสนับสนุนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาก

มาก

4.00 มาก

มาก

4.67 มาก
ที่สุด

4.07 0.83 มาก 3.75 0.89

มาก

4.00 มาก

4.47 0.63 มาก 3.88 0.99

มาก

4.00 มาก

4.30 0.75 มาก 4.00 1.07

มาก

4.28 0.74 มาก 3.88 0.98

มาก

5.00 มาก
ที่สุด
4.33 มาก

4.10 0.66 มาก 3.63 0.74

มาก

4.00 มาก
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ประเด็นการศึกษา
4.2 พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหารใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิ ทธิภ าพตามหลั กธรรมาภิ บาล ส งเสริม การ
ประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณที่ดีของคณะ
รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ใหไดมาตรฐานสรางขวัญกําลังใจและสัมพันธภาพ
ที่ดีในองคการ
5.1 สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในการทํางาน
เป น ทีม ยกระดั บ ศัก ยภาพบุ คลากรและมี ก ารสร า ง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
5.2 สงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะ
ด า นตามมาตรฐานวิ ช าชี พ พั ฒ นาทั ก ษะการใช
ภาษาอั ง กฤษโดยสนั บ สนุ น การศึ ก ษาดู ง านทาง
เทคโนโลยีทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
5.3 เรงจัดหางบประมาณ สงเสริมสนับสนุนกรพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางเพียงพอและ
ตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
ยุทธศาสตร
รวม
รวมทุกยุทธศาสตร

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมิน
(n = 30)
(n = 8)
ตนเอง
�
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X ระดับ
𝑿𝑿
3.97 0.76 มาก 3.75 0.71 มาก 4.00 มาก

4.03 0.71 มาก 3.69 0.73

มาก

4.00 มาก

4.00 0.69 มาก 3.63 1.06

มาก

4.00 มาก

4.23 0.57 มาก 3.63 1.06

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

4.13 0.78 มาก 3.50 1.31

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

4.12 0.68 มาก 3.58 1.14
4.16 0.71 มาก 3.76 0.87

มาก
มาก

4.67 มาก
4.38 มาก

จากตาราง 67 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
� = 4.16 และ 3.76)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
โดยการบริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรกไดแก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสู
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่ อการพัฒนาทองถิ่น รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พั ฒ นาสู ก ารเป น ศู น ย กลางวิ ช าการด านเครื่อ งป น ดิ น เผาของประเทศไทยและสง เสริม สืบ สานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามลําดับ
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานของตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.38) โดยการบริห ารงานที่คณบดี มีความ
พึ ง พอใจสู ง สุ ด เป น ลํ า ดั บ แรก ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
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4.1.7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุค ลากรที่มีตอคุณลักษณะของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปรากฏผลดังตาราง 68
ตาราง 68 ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นการประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม

สายวิชาการ
( n = 30)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
( n = 8)
�
X ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

4.10 0.76

มาก

4.13

0.83

มาก

5.00

4.20 0.76

มาก

3.75

1.16

มาก

4.00

4.30 0.75

มาก

3.75

1.16

มาก

5.00

4.33 0.80

มาก

4.00

0.93

มาก

4.00

4.24 0.83

มาก

3.88

1.25

มาก

5.00

4.23 0.78

มาก

3.90 1.07

มาก

4.60

มาก

3.88

1.13

มาก

5.00

มาก

3.75

1.16

มาก

5.00

มาก

3.81 1.15

มาก

5.00

มาก

3.75

0.89

มาก

4.00

มาก

มาก

3.88

0.83

มาก

4.00

มาก

มาก

4.00

0.93

มาก

5.00

มาก

3.88

0.99

มาก

5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 4.17 0.83
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง 4.34 0.81
ในรูปแบบตางๆ
4.26 0.82
รวม
3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 4.17 0.70
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย 4.17 0.79
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน 4.20 0.85
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 4.23 0.82
แกปญหาและการตัดสินใจ

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ตาราง 68 (ตอ)
สายวิชาการ
( n = 30)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
4.19 0.79 มาก

สายสนับสนุน
ประเมิน
( n = 8)
ตนเอง
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X ระดับ
𝑿𝑿
3.88 0.91 มาก 4.50 มาก
ที่สุด

4.20 0.85

มาก

4.25

0.89

มาก

4.00

มาก

4.37 0.76

มาก

4.00

0.93

มาก

5.00

4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ

4.37 0.72

มาก

4.13

0.83

มาก

5.00

รวม
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบตั งิ านอยาง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม

4.31 0.78

มาก

4.13 0.88

มาก

4.67

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

4.10 0.80

มาก

3.63

0.52

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.07 0.83

มาก

3.88

0.64

มาก

4.00

มาก

4.10 0.88

มาก

3.88

0.64

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.20 0.76

มาก

4.13

0.83

มาก

4.00

มาก

4.23 0.68

มาก

3.88

0.83

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.33 0.66

มาก

3.63

1.06

มาก

5.00

มาก
ที่สุด

ประเด็นการประเมิน
รวม
4.ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจยั
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ตาราง 68 (ตอ)
สายวิชาการ
( n = 30)
ประเด็นการประเมิน
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม 4.03 1.02 มาก
กัน
5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา 4.00 0.91 มาก
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และ
รวมคิดแกไขปญหา
5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ 4.20 0.76 มาก
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ 4.30 0.70 มาก
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหเ ปน ไปอย างมี
ศีลธรรม คุณธรรม

สายสนับสนุน
ประเมิน
( n = 8)
ตนเอง
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X ระดับ
𝑿𝑿
3.38 1.41 ปาน 5.00 มาก
กลาง
3.75 1.39 มาก 5.00 มาก
ที่สุด

3.38

1.30

3.63

1.30

ปาน 5.00
กลาง
มาก 5.00

รวม

4.16 0.80

มาก

3.71 0.99

มาก

4.80

รวมทุกดาน

4.22 0.79

มาก

3.90 0.98

มาก

4.63

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 68 บุ คลากรสายวิช าการและสายสนับ สนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
� = 4.22 และ 3.90 ) โดย
คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑿𝑿
คุณลักษณะที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ดานความสามารถในการใหคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะ
ของตนเองในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด (X = 4.63) ยกเวน ดานความสามารถในการให
คํ า แนะนํ า ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ ที่ ค ณบดี เ ทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของตนเองในระดับมาก
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4.1.7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารการจัดการรายไดของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรากฏผลดังตาราง 69
ตาราง 69 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิ นรายได
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม

สายวิชาการ
(n = 30)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

3.57 1.10

มาก

3.83 0.70
3.63 0.81

มาก
มาก

3.83 0.83

มาก

3.72 0.86

มาก

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 8)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.38 0.52 ปาน
กลาง
3.50 0.93 มาก
3.38 1.06 ปาน
กลาง
3.38 1.06 ปาน
กลาง
ปาน
3.41 0.89
กลาง

3.00

4.00

ปาน
กลาง
มาก
มาก
ที่สุด
มาก

4.00

มาก

4.00
5.00

จากตาราง 69 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได
ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายประเด็นอยูในระดับมาก ( x = 3.72) โดย
ประเด็นที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ และ การ
จัดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดีคณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายด านอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.41) โดยประเด็น ที่
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจตอ
การบริหารจัดการเงินรายไดของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก (X = 4.00)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปไดดังแผนภูมิ 12
ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
4

ยุทธศาสตร์ 5

3.5

ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 2

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

3
ให้ คําแนะนํา

ยุทธศาสตร์ 4

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของคณบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 12 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.1.7.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของคณบดี
ตามความคิดเห็นของบุคลากรพบวา คณบดีเปนบุคคลที่มีภาวะความเปนผูนํา คิดรอบคอบ
ทํางานโดยยึดการมีสวนรวมของทุกฝายและทํางานเชิงรุก ใหโอกาสคนและเปดรับฟงทุกความคิดเห็น
ของบุคคลผูอื่น เชน การเปดรับฟงทุกขอโตแยงเพื่อนําไปเปนสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ
ผลงานของคณบดีที่ประทับใจ
คณบดีเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะ โดยการสงเสริม
ผลั กดั น และสนั บ สนุ น ให บุ คลากรทั้ งสายวิช าการและสายสนับสนุนทําวิจัย และพัฒ นาตําแหนงทาง
วิชาการ เชน พยายามพูดกระตุน หาแหลงทุนในการทําวิจัยให และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทํา
วิจัย จนทําใหเห็นผลชัดเจนจากการมีอาจารยที่เขาสูตําแหนงวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีการบริการวิชาการ
และงานวิจัยกับทองถิ่น
การบูรณาการทุกหลักสูตรในการทํากิจกรรมรวมกัน เชน ในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการ
เป น ศู น ย ก ลางวิ ช าการด า นเครื่ อ งป น ดิ น เผาของประเทศไทย และส ง เสริ ม สื บ สานการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ก็ใหสาขาโลจิสติกสมาดูเรื่องการจัดสถานที่
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ แต ล ะหลั ก สู ต รสาขาอย า งเท า เที ย มกั น และอยากให ล งลึ ก ใน
รายละเอียดของการปฏิบัติงานในแตละศาสตรของแตละสาขาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
2) คณะควรจัดทําวารสารของตนเองเพื่อเปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ
เปนการแสวงหาเงินรายไดเขาสูคณะ
3) ควรแสวงหาชองทางในการหาเงินรายไดเขาสูคณะ
4) ควรสงเสริมการทําวิจัยของเจาหนาที่สายสนับสนุนหรือหาแหลงทุนให เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในหนาที่ของเจาหนาที่
4.1.7.5 ผลการสัมภาษณคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ
ในรอบปที่ผานมา ไดดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว ที่เห็นผลไดอยางชัดเจน ไดแก
1) มีการดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริบูรณาการไปสูการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปน
ภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและของมหาวิทยาลัย
2) คณาจารยในคณะ ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 3 คน
3) สนับสนุน/ สงเสริมใหคณาจารยในคณะมีการทําเอกสารและตําราที่ใชในการประกอบการ
เรียน
การสอน นอกจากนี้ยังจัดหาเงินทุนสําหรับใหคณาจารยจัดทําเอกสารดังกลาว
4) ผลั กดันใหคณาจารยในคณะทําโครงการวิ จัย และสงเสริมใหขอทุน ทําวิจั ยจากแหลงทุ น
ภายนอกมากขึ้น
5) มีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับใชเพื่อพัฒนาบุคลากรในคณะ ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ (อาจารย) และสายสนับสนุนวิชาการ (เจาหนาที่) อาทิ งบประมาณในการพัฒนาอาจารย
ได มีการส งเสริ มให อาจารย นํา งานวิ จัย ไปเผยแพรในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับ ชาติและ
นานาชาติ
6) อาจารยที่นําผลการวิจัยไปเผยแพรลงในฐานขอมูลตางๆ เชน Scopus หรือ TCI1 จะไดเงิน
รางวัล โดยถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทําวิจัยและนําไปเผยแพรลงฐานขอมูลตอไป
7) มีการสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัดพิษณุโลก ไดแก หลักสูตรเซรามิกส
เนื่ อ งจากจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี ค วามโดดเด น ในเรื่ อ งของโบราณสถานที่ เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร ด า น
เครื่ องป น ดิ น เผา บ า นเตาไห ตํา บลหัว รอ นอกจากนี้ทางคณะยังไดสงเสริมใหนักศึกษาลงพื้น ที่กับ
ชาวบานในชุมชน ถือเปนการนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริง
8) สามารถจัดตั้งศูนยการเรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชน และไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 2 วิสาหกิจ
ชุมชน ที่องคมนตรีเขาไปเยี่ยมชมความสําเร็จ
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9) ในสวนของการบูรณาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีการบริการวิชาการใหกับ
ชาวบานในชุมชนที่ สนใจเรื่องของเซรามิกส โดยจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น ซึ่งเกิดประโยชนตอ
ชาวบ า นในชุ ม ชนโดยตรง เสมื อ นเป น การสร า งอาชี พ และรายได ใ ห กั บ คนในชุ ม ชน จึ ง ถื อ ได ว า
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาทองถิ่นไดอยางแทจริง
10) มีการจางครูสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา ซึ่งเนนการปฏิบัติ มีการใหนักศึกษาสนทนา
กับครูสอนภาษาอังกฤษโดยไมตองคํานึงถึงหลักไวยากรณ ถือเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ
11) สรางองคกรแหงการเรียนรูที่ดี มีการปรับปรุงหองกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะพัฒนาใหเปน
สโมสร เปนศูนยรวมที่มีทั้ง สือ และแหลงคนควาตาง และอาจใชสําหรับซอมดนตรี หรือทํากิจกรรม
อื่นๆ
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
1) ความสําเร็จในการสงเสริมใหคณาจารยในคณะทําผลงานวิชาการ และสงผลใหอาจารย
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนดานการขอทุนวิจัย ทําใหตอนนี้ผลการประเมิน
คุณภาพ เมื่อพิจารณาจากทุนวิจัย ตอหัวของอาจารยในคณะสูงขึ้นกวาปที่ผานมา
2) การบริการวิชาการที่จัดทําขึ้นสามารถจัดตั้งศูนยการเรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชน และสามารถ
สรางอาชีพและรายไดใหชาวบานในชุมชน สอดคลองกับชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
ปญหาอุปสรรค และสิ่งที่ตองการพัฒนา
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ป ญ หาและอุป สรรค ทางคณบดี ไม ได มองว าเปน ปญ หา เพราะเมื่ อ มี
เหตุการณตางๆ ที่เปนอุปสรรคหรือขัดขวางการดําเนินการคณบดีจะดําเนินการแกไขจนลุลวง
สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป คือ
1)
การสงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัยตอไป และสามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
ทุนจากแหลงทุนภายนอก
2)
การปรับปรุงอาคารสถานที่ เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะที่คอนขาง
เกาแกกอสรางมานานประมาณ 20 ป สมควรไดรับการปรับปรุงซอมแซมหรือสรางใหม เพื่อรองรับกับ
การดําเนินงานตางๆ ไดอยางปลอดภัย
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4.1.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัย
การจัดการและพัฒนาทองถิ่น
4.1.8.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดี
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการ
จัดการและพัฒนาทองถิ่น ปรากฏผลดังตาราง 70
ตาราง 70 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการ
จัดการและพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นการศึกษา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

ประเมิน
ตนเอง

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

X ระดับ

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1.2 จัดทาระบบงานวิชาการใหมีความเชื่อมโยงกับ 3.79 1.08
แผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร า งมาตรฐานบั ณ ฑิ ต
คุณธรรม คุณภาพ

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

1.3 ผลักดันใหการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 3.72 1.00
เนนกิจกรรม/ปฏิบัติจริงตามแนวทางจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที 21 และมีกิจกรรมทีพ่ ัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00

1.4 สงเสริมและผลักดันใหมีกิจกรรมนักศึกษาที่ 4.07 1.03
สงเสริมวิชาการ และบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรมจิตอาสา

มาก

4.25

0.50

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพมีความรูคูคุณธรรมเปนที่ยอมรับและ
ตรงตามความตอ งการของท องถิ่น และภูมิ ภาค
อาเซียน

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

กลยุ ท ธ 1 พั ฒ นาระบบและวางแผนการจั ด
การศึกษาเพื่อความเขมแข็งในการผลิตบัณฑิตให
ไดมาตรฐาน
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ 4.07 1.07
บัณฑิตศึกษาและสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน

มาก
ที่สุด
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สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

ประเด็นการศึกษา

ประเมิน
ตนเอง

X ระดับ

4.50

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

มาก

�
𝑿𝑿

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการ 3.52 1.09
จั ด การเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
จัดบริการขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษยเกา

มาก

4.25

0.50

มาก

4.00 มาก

1.7 ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ 3.72 1.16
บัณฑิตที่พึงประสงคเพื่อเปนตนแบบที่ดีแกนักศึกษา

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1.8 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง

3.46 1.29

ปาน 4.25
กลาง

0.96

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

3.76 1.12

มาก

4.41 0.61

มาก

4.63

1.08

มาก

4.00

0.82

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

2.2 สนับสนุนระบบอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อคอยดูแลและ 3.45
ใหคําแนะนําการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย รุน
ใหม

1.18

ปาน 4.50
กลาง

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

2.3 สงเสริมใหมีการผลิตตําราเอกสารประกอบการ 4.03
สอน สื่อที่มีคุณภาพและมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

1.12

มาก

4.25

0.50

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

2.4 จัด ให มี เวที แ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ร ะหว า งอาจารย 3.59
เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัด การเรียนการสอน เทคนิค
การสอน และแนวปฏิบัติในการสอน

1.24

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

1.5 สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาใน 3.72 1.22
กลุ ม ประเทศอาเซี ย นและสามารถ เที ย บโอน
หนวยกิตได

รวม

มาก
ที่สุด

กลยุทธ 2 เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร
ในดานการเรียนการสอน และการสรางเครือขายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาบัณฑิต
2.1 ผลั ก ดั น ให บุ ค ลากรได เ ข า รั บ การอบรมพั ฒ นา
ทักษะการสอนที่เนนผู เรียนเปนสํา คัญและพัฒนาสู 3.90
อาจารยมืออาชีพ
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ประเด็นการศึกษา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

ประเมิน
ตนเอง

ระดับ

X ระดับ

2.5 แสวงหาเครือขายความรวมมือทางดานการผลิต 3.45 1.24 ปาน 4.50
กลาง
บัณฑิตกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

𝑺𝑺𝑺𝑺

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

2.6 สรางเครือขายดานวิชาการกับศิษยเกาเพื่อรวม 3.31 1.17 ปาน 4.50
กลาง
พัฒนาหลัก สูต ร / การสอน/และพั ฒนาศั กยภาพ
นักศึกษา

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

รวม

3.62 1.17

มาก

4.38 0.60

มาก

4.50

มาก
ที่สุด

รวมยุทธศาสตรที่ 1

3.69 1.15

มาก

4.40 0.61

มาก

4.57

มาก
ที่สุด

1.1 วางแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีคุณวุฒิ 3.97 1.15
และมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1.2 จัดที่ปรึกษาในการเขียนเอกสารวิชาการเพื่อให 4.00 1.10
คําชี้แนะแกอาจารยในการเขียนเอกสารวิชาการ

มาก

4.25

0.96

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

1.3 ปรับปรุงการบริหาและการบริการใหเกิดความ 3.86 1.09
คลองตัวเพื่อเอื้อตออาจารยในการศึกษาตอและการ
เขียนผลงานทางวิชาการ

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนเงินรางวัลแก
อาจารยที่สงผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ

3.76 1.35

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

รวม

3.90 1.17

มาก

4.44 0.67

มาก

5.00

ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 : พั ฒ นาและส ง เสริ ม ความ
เขมแข็งทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ใน
แนวทางที่ยั่งยืน
กลยุทธ 1 สงเสริมใหอาจารยมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและ
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อกาวสูตําแหนงวิชาการ

มาก
ที่สุด
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ประเด็นการศึกษา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

ประเมิน
ตนเอง

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

X ระดับ

มาก

4.75

0.50

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

2.2 สนั บ สนุ น ขี ด ความสามารถของนั ก วิ จั ย และ 3.79 1.18
สงเสริมการสรางนักวิจัยรุนใหม

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

2.3 สงเสริมใหอาจารยเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 3.76 1.21
แบบชุดโครงการวิจัย และสงเสริมการวิจัยเปนทีม

มาก

4.25

0.50

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

2.4 สนั บ สนุ น ให อ าจาร ย เ ข ารั บ การ อบร ม 3.45 1.24
แลกเปลี่ยนการทําวิจัยในกลุมประเทศอาเซียน

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

2.5 ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น การผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี 3.76 1.06
คุ ณ ภาพการตี พิ ม พ เ ผยแพร แ ละการนํ า ไปใช
ประโยชน ใ นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และสร า งความ
เขมแข็งทางวิชาการ

มาก

4.25

0.50

มาก

5.00 มาก
ที่สุด

2.6 ผลักดันใหอาจารยวางแผนการวิจัยบูรณาการ 3.69 1.11
กับการเรียนการสอน

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

2.7 แสวงหาแหล ง ทุ น วิ จั ย ภายนอกเพื่ อ ให ไ ด 3.52 1.15
งบอุดหนุนการวิจัยในสายมนุษยศาสตรไมนอยกวา
เกณฑที่กาหนด

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

มาก

4.46 0.54

มาก

4.71

มาก

4.50

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

กลยุ ท ธ 2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ทํ า
ผลงานวิจัย

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

2.1 จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารวิ จั ย ของคณะให
3.72 1.16
สอดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตร ด า นการวิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย

รวม

3.67 1.16

มาก
ที่สุด

กลยุ ท ธ 3 การบริ ก ารวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
3.1 สํารวจความตองการของชุมชนและจัดทาแผน
3.69 1.07
บริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

0.58
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สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

ประเด็นการศึกษา

ประเมิน
ตนเอง

X ระดับ

4.50

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

มาก

�
𝑿𝑿

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหชุมชนสามารถ 3.31 1.20
เขาถึงขอมูลทางวิชาการไดสะดวกรวดเร็ว

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

3.4 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา 3.45 1.24
ศักยภาพอาจารยดานการบริการวิชาการ

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

3.2 ผลักดันการวางแผนโครงการบริการวิชาการให 3.59 1.09
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

รวม

3.51 1.15

มาก

4.50 0.58

มาก
มาก
4.75
ที่สุด
ที่สุด

รวมยุทธศาสตรที่ 2

3.79 1.17

มาก

4.45 0.61

มาก

4.82

4.00 1.04

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

1.2 ผลักดันการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ 4.00 1.10
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น กับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1 . 3 เ ส ริ ม ส ร า ง ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ใ ห แ ส ด ง ถึ ง 3.69
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาไทย ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดซึมซับศิลปวัฒนธรรม
ไทยและเปนตนแบบที่ดีใหกับสังคมภายนอก

1.11

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

1.4 จัดกิจกรรมที่ปลูกฝงใหบุคลากรและนักศึกษาเขา 3.76
ไปมี ส ว นร ว มในการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ
ป ญ ญาไทยภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อั น นํ า ไปสู ค วาม
ภาคภู มิ ใ จความหวงแหน และพร อ มจะสื บ สานให
ยั่งยืน

1.09

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

มาก
ที่สุด

ยุท ธศาสตร ที่ 3 : ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมบน
พื้ น ฐ า น ภู มิ ป ญ ญ า ไ ท ย ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น
เสริมสรางวัฒนธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
กลยุ ท ธ 1 อนุ รัก ษ สื บ สาน พั ฒ นาส ง เสริ ม งาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธํารงเอกลักษณไทย
1.1 จัดทําแผนบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

ประเด็นการศึกษา
�
𝑿𝑿

�
𝑿𝑿

ประเมิน
ตนเอง

ระดับ

X ระดับ

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ
มาก

4.50

3.86 1.11

มาก

4.50 0.58

3.54 1.10

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

1.2 สงเสริ มใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน 3.66 1.20
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ณ ะ ใ ห มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลมีการกระจาย
อํ า นาจเพื่ อ ความคล อ งตั ว ในการทํ า งานอย า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1.3 บริ ห ารจั ด การองค ก รโดยใช ห ลั ก การประกั น 3.66
คุณภาพการศึกษาการจัดการความรู การบริหารความ
เสี่ ย ง ระบบฐานข อ มู ล ระบบสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธเปนเครื่องมือ

1.04

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

1.4 สืบสานวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งและเอื้อตอการ 3.62
ทางานของบุ ค ลากรสร า งกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ความสัมพันธของบุคลากร และสรางบรรยากาศการ
ทางาน ที่ เ ป น มิ ต รอบอุ น จริ ง ใจ และเชื่ อ มั่ น ในกั น
และกัน

1.12

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

1.12

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

4.50 มาก
ที่สุด

1.5 สรางเครือขายในกิจกรรมและเผยแพรความรู 3.83 1.20
ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาไทย ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น
รวมยุทธศาสตรที่ 3

𝑺𝑺𝑺𝑺

0.58

มาก
มาก
4.40
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามพร อ มที่ จ ะ
เผชิญกั บสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม และเทคโนโลยี
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามพร อ มเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงจากบริบทสภาพแวดลอมภายนอก
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ

รวม

3.62
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สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)

X ระดับ

4.50

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

มาก

�
𝑿𝑿

0.58

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

มาก

4.50

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

2.2 กําหนดแนวทางและวิธีการติดตาม ประเมินผล 3.66 1.20
โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (StakeHolders) ทุกภาคสวน

กลยุ ท ธ 2 พั ฒ นาระบบการติ ด ตามและการ 3.54 1.10
ประเมินผล

ประเมิน
ตนเอง

2.1 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติแบบหลาย
มิติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

รวม

3.60 1.15

มาก

4.50 0.58

มาก
มาก
4.50
ที่สุด
ที่สุด

รวมยุทธศาสตรที่ 4

3.61 1.14

มาก

4.49 0.58

มาก

4.50

รวมทุกยุทธศาสตร

3.72 1.14

มาก

4.47 0.59

มาก

4.49 มาก

มาก
ที่สุด

จากตาราง 70 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.72 และ 4.47 )
โดยบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารงานทุกยุทธศาสตรอยูในระดับมาก ในขณะที่
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการบริหารงานในแตละยุทธศาสตรในระดับมากและมากที่สุด
ทั้งนี้การโดยการบริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับ
แรก ได แก ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ทํ านุ บํ า รุง ศิล ปวั ฒ นธรรมบนพื้ น ฐานภู มิป ญญาไทยภู มิป ญญาท องถิ่ น
เสริมสรางวัฒนธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่นมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.49)
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4.1.8.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอคุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัย
การจัดการและพัฒนาทองถิ่น
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาทองถิ่น ปรากฏผลดังตาราง 71
ตาราง 71 ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ทองถิ่น

ประเด็นการประเมิน
�
𝑿𝑿

1. ภาวะผูนํา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 29)

( n = 4)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก 3.46 1.35 ปาน 4.75 0.50 มาก 5.00
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
กลาง
ที่สุด
5.00
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร 3.66 1.23 มาก 4.75 0.50
มาก
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ที่สุด
5.00
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ 3.79 1.11 มาก 4.75 0.50
มาก
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
ที่สุด

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย 3.52 1.33 มาก 4.75 0.50
มาก
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
ที่สุด

ที่สุด

1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ

มาก

รวม

3.57 1.03 มาก 5.00 0.00 มาก 5.00
ที่สุด
3.60 1.21 มาก 4.80 0.40 มาก 5.00
ที่สุด

มาก

ที่สุด
มาก
ที่สุด

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 3.72 1.00 มาก 4.25 0.50 มาก
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน

4.00

มาก

4.00
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง 3.86 0.95 มาก 4.50 0.58
มาก
ในรูปแบบตางๆ
ที่สุด

มาก

รวม

3.79 0.97 มาก 4.38 0.54 มาก 4.00

มาก
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3.ความสามารถในการแกปญหา

�
𝑿𝑿

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 29)

( n = 4)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

5.00
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 3.48 1.02 มาก 4.75 0.50
มาก
ตัดสินใจ และแกปญหา
ที่สุด

ที่สุด

3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา
มาก
3.41 0.98
4.50 0.58
5.00
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.75 0.50 มาก 5.00
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน 3.52 1.12
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.50 0.58 มาก 5.00
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 3.62 1.21
แกปญหาและการตัดสินใจ
ที่สุด
มาก

มาก
ที่สุด

มาก
5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.62 1.15 มาก 4.75 0.50 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจยั

3.55 1.15 มาก 4.50 0.58 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ

3.62 1.01 มาก 4.75 0.50 มาก 4.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
4.67
ที่สุด

มาก

รวม
4.ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน

รวม

3.51 1.08 มาก 4.63 0.54

3.60 1.10 มาก 4.67 0.53

มาก

ที่สุด

5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร 3.62 1.12 มาก 4.75 0.50 มาก 4.00
ที่สุด
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม

มาก
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สายสนับสนุน

( n = 29)

( n = 4)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง 3.52 1.21 มาก 4.50 0.58 มาก 5.00
ที่สุด
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร

มาก
ที่สุด

5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
ไววางใจ

3.55 1.15 มาก 4.75 0.50 มาก 5.00
ที่สุด

มาก

5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

3.52 1.18 มาก 4.75 0.50 มาก 4.00
ที่สุด

มาก

5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่จําเปน

3.59 1.27 มาก 4.75 0.50 มาก 5.00
ที่สุด

มาก

5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบตั งิ านอยาง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม

3.66 1.23 มาก 4.75 0.50 มาก 5.00
ที่สุด

5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยาง
เทาเทียมกัน

3.62 1.21 มาก 4.50 0.58 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา 3.76 1.18 มาก 4.50 0.58 มาก 5.00
ที่สุด
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และ
รวมคิดแกไขปญหา

มาก

5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ 3.69 1.11 มาก 4.25 0.50 มาก
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ที่สุด

ที่สุด
มาก
ที่สุด

ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ 3.97 1.05 มาก 4.50 0.58 มาก 5.00
ที่สุด
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหเ ปน ไปอย างมี
ศีลธรรม คุณธรรม

มาก
ที่สุด
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ประเด็นการประเมิน
�
𝑿𝑿

รวม
รวมทุกดาน

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 29)

( n = 4)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

3.65 1.17 มาก 4.60 0.53

มาก
4.80
ที่สุด

3.62 1.14 มาก 4.64 0.50

มาก
4.69
ที่สุด

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 71 พบวา บุ คลากรสายวิ ช าการมี ความพึ งพอใจต อคุ ณลั กษณะของคณบดี
วิ ทยาลั ย การจั ดการและพั ฒ นาท องถิ่น ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก ( X = 3.62) โดย
คุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ดานความสามารถในการ
สรางแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ดานการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาทองถิ่น ในภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.64) โดยบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ
ในคุณลักษณะสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด คุณลักษณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด
เปนลําดับแรก ไดแก ดานภาวะผูนํา รองลงมา คือ ดานความสามารถในการใหคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่นมีความพึง
พอใจตอคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (X = 4.69)
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4.1.8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของ
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของบุคลากรตอการบริห ารจัดการเงิน รายไดของคณบดี
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น ปรากฏผลดังตาราง 72
ตาราง 72 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นการประเมิน
�
𝑿𝑿

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 29)

(n = 4)
�
𝑿𝑿

X

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิน รายได 3.48
จากภายนอก

1.24

ปาน 4.50 0.58 มาก 5.00
กลาง
ที่สุด

2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.30

การบริหารจัดการเงินรายได

3.48

3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง 3.14
ทราบ

1.43

4 จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน 3.31
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน

1.37

รวม

3.35 1.33

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

4.50 0.58
4.75 0.50
4.75 0.50

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

4.00

ปาน
มาก
4.63 0.54
4.75
ที่สุด
กลาง

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 72 พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได
ของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น ในภาพรวมและรายประเด็นอยูในระดับปานกลาง
( x = 3.35) โดยประเด็นที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได
จากภายนอก และ การบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดีคณะ
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น ในภาพรวมและรายประเด็นอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.63)
โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก มีการเปดเผยงบประมาณแกผูเกี่ยวของทราบ และ การจัด
บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
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สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มีความพึงพอใจ
ต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข องตนเองในภาพรวมและรายประเด็ น อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(X = 4.75)
จากผลการประเมิน ความพึงพอใจตอการบริ หารงานและความพึงพอใจต อคุ ณลั กษณะของ
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น สรุปไดดังแผนภูมิ 13

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4
3.5
ยุทธศาสตร์ 4

3

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

ยุทธศาสตร์ 2
ให้ คําแนะนํา

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

การบริหารงานของคณบดี

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 13 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
4.1.8.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของคณบดี
โดยบุ ค ลิ ก ภาพส ว นตั ว เป น ผู ที่ มี อั ธ ยาศั ย ดี ใจดี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี เข า ถึ ง ได ง า ย และมี
ความสามารถในการประสานกับเครือขายองคกรภายนอกไดดี แตในดานการบริหารงานในบางเรื่อง
ยังขาดความชัดเจน และไมเด็ดขาด บางครั้งไมกลาตัดสินใจ ตัดสินใจลาชา
ผลงานของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่นที่ประทับใจ
คณบดีมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แตในภาพ
ของความสําเร็จนั้นผูใหขอมูลในการสนทนากลุม สวนใหญใหขอมูลวายังเห็นผลไมชัดเจน สวนผลงาน
ที่ประทับใจ คือ ความสามารถในการประสานกับเครือขายองคกรภายนอกไดดี และ คณบดีมีการ
สนับสนุนในดานการทําวิจัย ไดแก การจัดทําประกาศใหเงินสนับสนุน เงินรางวัลสําหรับคนที่ทํางาน
วิจัย นํางานวิจัยมาเปนจุดเนนของคณะ
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ทั้งนี้ผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังนี้
1. ควรมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตรดานกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับคณะ
ให ชั ด เจนว า ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ตอบโจทย ร ะดั บ ท อ งถิ่ น อย า งเดี ย วหรื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปแข ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานตางประเทศได เพื่อใหหลักสูตรของคณะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณบดีควรมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร หรือคอยชวยใหหลักสูตรพัฒนาจัดการเรียน
การสอนได และกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยวาควรไปไปในทิศทางใด
3. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนและสามารถเทียบ
โอนหนวยกิตได บางหลักสูตรไดไปแลกเปลี่ยนในบางประเทศ เชน รัฐศาสตรชุมชน แตบางหลักสูตรยัง
ไมไดมีโอกาส ที่จะไดไป
4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และจัดบริการขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา ที่สามารถนําไปใชประโยชนทางวิชาการ
ได
5. ควรส งเสริ มให มีการผลิต ตํารา เอกสารประกอบการสอน สื่อที่มีคุณภาพ และมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
6. ควรจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติที่ดีในการสอน
7. เรื่องนววิถี บุคลากรไมทราบวามีการดําเนินการอยางไรบาง เมื่อมีกิจกรรมตางๆ ผูบริหาร
มักจะมอบงานและเลือกผูรับผิดชอบดวยตนเอง ควรตองมีการพูดคุยกันแลวมอบหมายใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ บุคลากรไมทราบรายละเอียดในศูนยนวัตกรรม บางครั้งบุคลากรไมทราบกําหนดการตางๆ
ขาดการกระจายอํานาจอยางเทาเทียม
8. ทํ า ให โ ครงการต างๆ ไม ส ามารถดําเนิน การไดอยางตอเนื่อง ทําใหโ ครงการของแตล ะ
หลักสูตรตองชวยเหลือตัวเองกันมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องมาจากรองฝายแผนเขามาดําเนินงานระหวาง
รอยตอที่งบประมาณหมด
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ในการทํางานของอาจารยแตละทานควรมีการสรางความสัมพันธระหวางกัน โดยเฉพาะใน
ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการรายได ดังนั้นควรมีการรวบรวมงานตางๆ ใหมาอยูที่ศูนย
เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานและทิศทางของการทํางานในระดับคณะ
2. คณบดีควรมีการตัดสินใจที่ชัดเจน เด็ดขาด และการแกปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาที่เปนอยู มี
ความเด็ดขาดในเรื่องของการสั่งการ การจัดการงบประมาณ ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนใหพรอมกับการเปดป
การศึกษาใหม ฉะนั้นทุกอยางควรจัดเตรียมใหพรอม เชน เมื่อหลักสูตรขอรับการสนับสนุนตางๆ ซึ่งเปน
เรื่องพื้นฐาน หากแตคณบดีไดมอบหมายใหรองฝายแผนฯ ดําเนินการแทน ซึ่งบุคลากรมองวาเปนการ
ปฏิเสธความรับผิดชอบ
3. ควรมีการสงเสริมการทําผลงานและพัฒนาตํารา โดยมอบเงินสนับสนุนใหกับคณาจารย
และควรมีความชัดเจนในเรื่องระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ควรเตรียมงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ
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4. ควรมีความชัดเจนในเรื่องทุนวิจัย เชน มีประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องของงบประมาณ
และระยะเวลาในการทํา
5. ควรมีความชัดเจนในดานการกําหนดอัตราและตําแหนงการบรรจุตางๆ ซึ่งมีผลตออาจารย
อัตราจาง พนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรง ควรมีการประชุมในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ควรมีการชี้แจงในเรื่องการถูกริบอัตราคืน
6. ควรมีการจัดงบประมาณใชจายใหตรงตามวัตถุประสงค การชี้แจงงบประมาณในโครงการ
ตางๆ ไมมีความชัดเจนมากนักในสวนของงบประมาณ การจัดโครงการควรใหอาจารยทุกคนมีสวนรวม
ในการกําหนดโครงการซึ่งจะทําใหโครงการที่จัดขึ้นมีบุคลากรเขารวมมากขึ้น
7. วิทยาลัยควรตระหนักถึงความจําเปนในดานอาคาร สถานที่ สื่อและสิ่งสนับสนุนในการจัด
การศึกษาบางหลักสูตรที่ตองเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งทางวิทยาลัยจะตองจัดสิ่งตางๆ ใหกับ
หลักสูตรเพื่อมิใหสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของหลักสูตร เชน หลักสูตรนิติศาสตรมีเกณฑของ
สภาวิชาชีพวาจะตองมีหองสํานักงานพิเศษ หองพักอาจารย ศาลจําลอง สํานักงานเชิงกฎหมายตาม
เกณฑวิชาชีพ
8. ควรมีความโปรงใสในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบในแตละรอบป
9. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะไดแสดงความสามารถอยางทั่วถึง
10. ควรมีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสาขาในคณะ
4.1.8.5 ผลการสัมภาษณของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
การบริหารงานตามนโยบายในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เขารับตําแหนงเมื่อตนเดือนเมษายน ปจจุบันปฏิบัติงานมาได 4 เดือนกวา กอนหนานี้เปน
ผูดํ าเนิ นการ ในส ว นของผู อํา นวยการโครงการจัดตั้งมาปกวา แผนยุทธศาสตรเหมือนเดิมกับตอน
โครงการจัดตั้งมีการปรับเล็กนอยตามวิสัยทัศนที่แสดงในสภา นโยบายการสงเสริมบุคลากรเขาสูทาง
ตําแหนงวิชาการ เปนผลพวงมาจากการกําหนดโครงการ เชน การเปดรับทุน มีอาจารยที่สนใจมาสมัคร
เปนจํานวนมาก ตอนนี้ไดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 2 คน อยูระหวางดําเนินการพิจารณา 4 คน ซึ่ง
ถือวาเปนผลจากนโยบายการสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการ
การขับเคลื่อนศูนยวัฒนธรรมทางสังคม ไดขับเคลื่อนเปนรูปธรรมชัดเจนก็คือลงไปสูชุมชนใน
การชวยเหลือ เชน โครงการนววิถี โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของทองถิ่น มีการจัดกิจกรรม
การจัดหารายไดเขาสูนวัตกรรมของวิทยาลัย
นโยบายที่ 3 การขับเคลื่อนในสวนของสํานักงาน ความเปนเอกภาพของการบริหารงานมีความ
ชัดเจน
ผลงานที่สรางความภูมิใจ
1) ศูนยนวัตกรรม มีการจัดอบรมผูนําทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ประสบความสําเร็จคอนขาง
สูง ตอนนี้ผูนําทองถิ่นใหการตอบรับในเรื่องของการลงไปชวยขับเคลื่อนโครงการตางๆ ในแตละพื้นที่
2) อาจารยมีความมุงมั่นที่จะสงผลงานวิชาการมากขึ้น ตอนนี้ยื่นไป 4 คน ที่กําลังจะทําและ
อยูระหวางกําลังจะยื่นอีกประมาณ 10 คน
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3) เรื่ อ งทุ น วิ จั ย อาจารย ภ ายในหลั ก สู ต รมี ค วามสนใจและทํ า กั น เป น จํ า นวนมาก
ปงบประมาณ 2560 ไดงบประมาณ 3 ลาน ทุกคนมีความมุงมั่นในการทําวิจัยมากขึ้น สวนใหญเปนทุน
ภายนอก สสส., วช. และคณะไดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนทุนวิจัยไวอีกสวนหนึ่ง
4) ความชัดเจนในการบริหารงานที่ผานมา เพราะมีการจัดตั้งวิทยาลัยอยางชัดเจน ดังนั้นการ
ที่จะดําเนินการคอนขางชัดเจน เชน การประเมินคุณภาพการศึกษา มี 5 หลักสูตร ปนี้คะแนนสูงเกือบ
ทุกหลักสูตร คอนขางภูมิใจที่อาจารยชวยเหลือกัน เพราะคณะแยกออกมาจากคณะมนุษยศาสตร จึง
ตองเขมแข็งในเรื่องของวิชาการและการประกันคุณภาพ
ปญหาอุปสรรค
การประสานงาน การใหความรวมมือ เมื่อกอนจะนอยกวานี้ แตปจจุบันเริ่มใหความรวมมือมาก
ขึ้น เชน การใหอาจารยแตละหลักสูตรมีสวนรวม อาจจะเปนเรื่องอํานาจหนาที่ไมเพียงพอในการสั่งหรือ
บังคับบัญชา แตปจจุบันเริ่มดีขึ้นมาก ในเรื่องความรวมมือและการมีสวนรวมของอาจารย ทีเ่ ปนอุปสรรค
อยางหนึ่งในการทํางาน ซึ่งคิดวาเปนทุกคณะ สวนเจาหนาที่จะไมมีปญหา
การคาบเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัย ความไมชัดเจนในนโยบายของผูบริหารระดับสูงที่จะเอื้อ
สําหรับคณะ มองวาบางอยางที่สามารถลงมาชวยเหลือไดก็ยังไมลงมาชวย วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาทองถิ่นเปนหนวยงานที่เกิดใหม หนวยงานเกิดใหมความตองการจําเปนพื้นฐานเยอะมาก เชน
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบทั้งตึกตองการมาก ระบบขางบนไมคอยเอื้อตอการสนองตอความตองการ
ของคนในคณะ เปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการทํางานของคณบดี งบประมาณจัดสรรตามคาหัวเด็ก คิดคา
FT งบรายได งบแผนดินโดยจัดสรรทุกป ปนี้งบนอยมาก เพราะเด็กลดลงทําใหเปนอุปสรรคในการ
บริหารงาน ตองจัดสรรเงินลงหลักสูตรสวนหนึ่งแลวเหลือไวบริหาร และจัดลงโครงการ
สิ่งที่ตองการพัฒนา
1) การตี พิ ม พ ผ ลงานวิ ช าการ ซึ่ ง ในขณะนี้ ผ ลงานวิ จั ย ของอาจารย ส ว นใหญ เ ป น
proceeding สวนที่ไดรับการตีพิมพในฐาน TCI คอนขางจะนอย ดังนั้นควรเรงพัฒนาเพื่อที่จะนํามา
เปนคะแนนสําหรับการประกันคุณภาพ
2) สรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในคณะ เปนสิ่งที่เรงดวนที่ตองทํา ขอจํากัดของอาจารย
สายสังคม คือ สอนมากทําใหไมคอยไดเจอกัน จนกลายเปนจุดออนของคณะ จึงตองมีการจัดประชุม
บอยๆ
3) การปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน หองพักอาจารย ซึ่งในเบื้องตนมีการคาดหวังไวสูงมาก
วาจะดีปรากฏวาหองตางๆ ตองไดรับการปรับปรุงอีกมาก สภาพหองพักของอาจารย และหองที่ใชเรียน
ยังไมพรอม ซึ่งคิดวาทางมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงใหสมบูรณแบบมากขึ้น
4) สงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงใหกับอาจารย ทั้งนี้เนื่องจาก คณะมีอาจารยประจํา
ตามสัญญา คอนขางมากเกินกวาครึ่ง สงผลทําใหการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ความมั่นคงในอาชีพ
ไมสามารถผลักดันใหประสบความสําเร็จได ทั้งนี้เปนเพราะมีกรอบและระเบียบที่ขัดตอการสงเสริมการ
เขาสูตําแหนงดังกลาว
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4.1.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.1.9.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปรากฏผลดังตาราง 73
ตาราง 73 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน
ดานที่ 1 พัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ( TQF) และตอบสนองต อ
ความตองการของทองถิ่น
1.2 ควบคุ ม คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเป น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
1.3 พัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.4 พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี
ศักยภาพดานการวิจัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
1.5 พัฒนาระบบการติดตามการเรียนการสอนให
นักศึกษาเรียนจบตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด
รวม
ดานที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
แนวทางตามพระราชดําริ
2.1 พัฒนาความรวมมือทางการวิจัยกับหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ
2.2 พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า แล ะ อา จ า รย ในร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาใหสรางงานวิจัยจากปญหาทองถิ่นและงาน
ตามแนวพระราชดําริ

สายวิชาการ
(n=32)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
(n=7)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

4.38 0.71 มาก 3.40 1.14

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

ปาน
5.00 มากที่สุด
กลาง

4.44 0.76 มาก 3.80 0.84 มาก 5.00 มากที่สุด
4.44 0.76 มาก 3.80 0.84 มาก 5.00 มากที่สุด
4.44 0.76 มาก 3.40 0.89

ปาน
4.00
กลาง

มาก

ปาน
5.00 มาก
กลาง
4.40 0.80 มาก 3.52 0.96 มาก 4.80 มากที่สุด
4.31 1.00 มาก 3.20 1.10

3.75 0.95 มาก 3.60 0.89 มาก 4.00

มาก

ปาน
4.00
กลาง

มาก

3.59 1.10 มาก 3.00 1.22

2.3 พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า แล ะ อา จ า รย ในร ะ ดั บ
ปาน
บัณฑิตศึกษาใหมีผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 3.53 1.08 มาก 3.20 1.10
4.00
กลาง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ปาน
รวม
3.63 1.04 มาก 3.27 1.07
4.00
กลาง

มาก
มาก
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ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n=32)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
(n=7)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ด า นที่ 3 บู ร ณาการการวิ จั ย กั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ปาน
ปาน
3.47 1.08
3.20 1.10
กลาง
กลาง
3.1 พัฒนางานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3.2 พั ฒ นากิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง
ปาน
3.50 1.02 มาก 3.40 0.89
ศิลปวัฒนธรรมรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา
กลาง
ปาน
ปาน
รวม
3.48 1.05
3.30 0.99
กลาง
กลาง
ดานที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ปาน
3.50 1.11 มาก 3.20 1.64
กลาง
4.1 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบและมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 พัฒนาภาพลักษณบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ
ปาน
3.50 1.05 มาก 3.40 1.52
ตอสังคมและทองถิ่น
กลาง
4.3 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
ปาน
3.56 0.91 มาก 2.80 1.48
ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลาง
4.4 สรางบรรยากาศในการทํางานภายในองคการโดยยึด
ปาน
ปาน
3.47 1.05
2.60 1.52
หลักธรรมาภิบาล
กลาง
กลาง
ปาน
รวม
3.51 1.03 มาก 3.00 1.54
กลาง
ปาน
รวมทุกดาน
3.76 0.98 มาก 3.27 1.14
กลาง

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

4.00

มาก

4.00

มาก

4.00

มาก

5.00 มากที่สุด
5.00 มากที่สุด
5.00 มากที่สุด
5.00 มากที่สุด
5.00 มากที่สุด
4.45

มาก

จากตาราง 73 พบวา บุ คลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอการบริห ารงานของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.76) สวนที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจอยูในระดั บปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.27) ทั้งนี้ การบริห ารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิ ตศึกษาใหได มาตรฐาน รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาและอาจารยระดั บ
บัณฑิตศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพสอดคลองกับแนวทางตามพระราชดําริ
สวนการประเมินตนเอง พบวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
ตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45) โดยการบริหารงานที่คณบดีมีความพึงพอใจสูงสุดเปน
ลําดับแรก ไดแก พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
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4.1.9.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปรากฏผลดังตาราง 74
ตาราง 74 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน
1. ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ

สายวิชาการ
(n= 32)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n =7)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
X ระดับ
𝑿𝑿

3.59 0.95

มาก

3.40 1.14

3.56 1.01

มาก

3.00 1.22

3.56 1.01

มาก

3.20 1.30

3.59 0.91

มาก

3.00 1.22

3.48 1.03

ปาน
3.40 0.89
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.56 0.98 มาก 3.20 1.16
รวม
2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
ปาน
ปาน
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 3.47 1.05
3.00 1.22
กลาง
กลาง
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง
3.53 1.02 มาก 3.75 1.50 มาก
ในรูปแบบตางๆ
ปาน
3.50 1.03 มาก 3.38 1.36
รวม
กลาง
3.ความสามารถในการแกปญหา
ปาน
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 3.50 1.08 มาก 3.20 1.10
กลาง
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา 3.53 0.98 มาก 3.60 0.89 มาก
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน
3.50 0.95 มาก 4.00 1.00 มาก
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
ปาน
ปาน
3.47 1.02
3.00 1.41
แกปญหาและการตัดสินใจ
กลาง
กลาง
ปาน
3.50 1.01 มาก 3.45 1.10
รวม
กลาง

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
5.00
ที่สุด
5.00

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
5.00
ที่สุด
มาก
5.00
ที่สุด
5.00
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ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n= 32)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n =7)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
X ระดับ
𝑿𝑿

4. ความสามารถในการใหคํ าแนะนําด านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน 3.31 1.06 ปาน 3.60
การสอน
กลาง
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย
ปาน
3.80
3.22 1.07
กลาง
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ
ปาน
3.22 1.01
3.60
กลาง
รวม
ปาน
3.47 1.05
3.80
กลาง
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร 3.50 1.02 มาก 3.60
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง
ยุท ธศาสตรวางเปา หมายการปฏิบั ติงานที่ชั ดเจน
3.59 0.98 มาก 3.60
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการไดอยาง
มี คุ ณ ภาพ สามารถดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน 3.63 1.01 มาก 3.20
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคํ า ถามและชี้ แ จงได เ มื่ อ มี ข อ สงสั ย
3.53 1.02 มาก 3.40
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย 3.59 1.01 มาก 3.20
ขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย า ง 3.53 1.05 มาก 2.60
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม
3.53 1.05 มาก 3.20
กัน
5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา
ฉั น ทามติ คื อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู 3.55 1.09 มาก 3.40
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และรวม
คิดแกไขปญหา

0.89 มาก
0.84 มาก
0.89 มาก
0.84 มาก

5.00 มากที่
สุด
มาก
5.00
ที่สุด
มาก
5.00
ที่สุด
มาก
5.00
ที่สุด

0.89 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

0.89 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

1.10

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

1.14

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

1.10

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

1.52

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

1.10

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

0.89

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด
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ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n= 32)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ
3.56 1.01
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ
รับ ผิด ชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ให เป นไปอยา งมี 3.55 1.03
ศีลธรรม คุณธรรม
รวม
3.59 0.95
รวมทุกดาน

3.52 1.00

มาก

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n =7)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
X ระดับ
𝑿𝑿
ปาน
มาก
3.40 0.89
5.00
กลาง
ที่สุด

มาก

3.34 1.04

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

3.40 1.14

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

มาก

3.45 1.12

ปาน
กลาง

5.00

มาก
ที่สุด

จากตาราง 74 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( 𝑋𝑋�= 3.52) โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการมี
ความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรสายสนับ สนุ นมีความพึงพอใจตอคุณลั กษณะของคณบดี บัณฑิ ตวิทยาลั ยใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ( 𝑋𝑋�= 3.45) โดยคุณลักษณะที่บุคลากรมีความพึงพอใจ
สูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ
ส ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว า คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ค วามพึ ง พอใจต อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (X = 5.00)
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4.1.9.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ปรากฏผลดังตาราง 75
ตาราง 75 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 32)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 5)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิน รายได 2.84
จากภายนอก

0.95

ปาน
ปาน
2.40 1.67
3.00 ปานกลาง
กลาง
กลาง

2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ

0.98

ปาน
ปาน
3.20 1.48
5.00 มากที่สุด
กลาง
กลาง

3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
2.88 1.01
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
2.94 0.98
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม
2.88 0.98

ปาน
ปาน
3.40 1.14
5.00 มากที่สุด
กลาง
กลาง
ปาน
ปาน
3.40 0.89
5.00 มากทีส่ ุด
กลาง
กลาง
ปาน
ปาน
3.10 1.30
4.50 มากทีส่ ุด
กลาง
กลาง

2.88

จากตาราง 75 พบวา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินรายไดของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายประเด็นอยูในระดับปานกลาง
( x = 2.88) โดยประเด็นที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก
ไดแก จัดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัด
การเงินรายไดของตนเองในภาพรวมและรายประเด็น ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) ยกเวนประเด็นมี
ความสามารถในการแสวงหาเงินรายไดจากภายนอกที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สรุปไดดังแผนภูมิ 14

ยุทธศาสตร์ 1
5.00
4.50
ธรรมาภิบาล

4.00
3.50
ยุทธศาสตร์ 4

3.00

ภาวะผู้นํา
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00

แรงบันดาลใจ

ยุทธศาสตร์ 2
ให้ คําแนะนํา

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของคณบดี

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของคณบดี

แผนภูมิ 14 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.1.9.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูที่มีอัธยาศัยดี เขาถึงงาย มีการทํางานที่เปนระบบ มีแผนการทํางานชัดเจน ทํางานดวย
ความโปรงใส ตรงไปตรงมา มองดูจากลักษณะภายนอกเหมือนเปนคนแข็ง แตความจริงแลวมีความ
ยืดหยุนในการทํางานคอนขางสูง บริหารงานไดดี มีความสามารถในการแกปญหาไดดี
ผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ประทับใจ
1) การปฏิบัติงานที่ผานมาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สามารถดําเนินการจัดทําวารสารมนุษศาสตร
และสังคมศาสตร ของบัณฑิตวิทยาลัย จนเขาสูฐานอางอิงงานวิจัย TCI กลุม 1
2) มีระบบการสนับสนุนการจัดทําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ดี
3) บุคลากรและ นักศึกษาสวนใหญ มีความประทับใจเกี่ยวกับการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัย
ในการให บ ริ ก ารที่ เ ป น กั น เองของเจ า หน า ที่ การอํ า นวยความสะดวกแก นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มาติ ด ต อ
ประสานงาน เขาถึงงาย ประสานงานรวดเร็ว
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรมีการกํากับติดตามนักศึกษาอยางตอเนื่อง เนื่องจากเมื่อนักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบ
ตามที่หลักสูตรกําหนด และเหลือเพียงการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะเริ่มหางหายจากการเขามาเรียน
ในแต ล ะคณะ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ ทยานิ พนธ ได ไม ตอ เนื่ อง สง ผลให นักศึ กษาสํ าเร็จ การศึก ษาเกิ น
ระยะเวลาที่หลักสูตรไดกําหนดไว
2) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารประสานงานกั บ อาจารย ผู ส อนในคณะอื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะได
ประชาสัมพันธขาวสารเรื่องราวตางๆ ไดอยางทั่วถึง และควรเพิ่มชองทางในการอํานวยความสะดวกแก
อาจารยผูสอน เชน ชองทางในการติดตอระหวางเจาหนาที่กับอาจารยบัณฑิตศึกษาในการขอเอกสาร
และขอขอมูลที่เปนปจจุบัน
3) ควรพัฒนาระบบ Website ของบัณฑิตศึกษาใหสะดวกตอการใชงาน มีหัวขอในการสืบคน
ขอมูลตางๆ ที่ชัดเจน เพื่อใหสะดวกตอการสืบคนขอมูลของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาบางสวนไมสามารถเขาถึงปฏิทินการศึกษาได อีกทั้งไมสามารถเขาไปดู
ขอมู ลในแต ละหลั กสูตรที่ ตนเองกํา ลังศึกษาอยูไดวา ในแตละเทอม นักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดบาง
4) ควรมีการจัดทําคูมือในการเรียนใหกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตเริ่มตนไปจนถึง
สําเร็จการศึกษา วาจะตองปฏิบัติอยางไร เกณฑในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามีอะไรบาง
5) การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรการเรีย นการสอน ควรมีการประสานงานกัน ระหวางเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของบัณฑิตวิทยาลัยกับประธานหลักสูตร เพื่อจะไดนําหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเรียบรอยแลว
นั้น เผยแพรลงบนเว็บไซดของบัณฑิตศึกษา
6) บัณฑิตวิทยาลัยควรเอื้ออํานวยเรื่องของงบประมาณในการจัดทําหลักสูตร เนื่องจากเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบดานหลักสูตรโดยตรง
4.1.9.5 ผลการสัมภาษณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
ไดมีการดําเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว และประสบความสําเร็จ แตยังมีบางนโยบายที่อาจจะยัง
ไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร เชน การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากยังมีบางหลักสูตรที่มีจํานวน
นักศึกษาลดลง บางหลักสูตรตองปดไป แตมีบางสาขาที่มีจํานวนผูที่มีความประสงคจะเขาศึกษาเพิ่มขึ้น
เชน สาขาบริหารการศึกษา รับได 20 สํารองไว 10 บางสาขา มีจํานวนเพียง 1-2 คน
ดานคุณภาพของหลักสูตร ไดมีการกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน TQF กอนหนานั้น มีบาง
หลักสูตรที่ไมผาน ตอนนี้ก็ไดดําเนินการใหผานทุกหลักสูตรแลว และกําลังจะเปดรับนักศึกษา
นอกจากนี้ ในดานการพัฒนาความรวมมือทางการวิจัยกับหนวยงานตางประเทศทางบัณฑิต
วิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําบันทึกความตกลงกับมหาวิทยาลัยตังกู อับดุลรามาน ในเรื่องการวิจัยและ
ความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
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ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
ผลงานที่ ส ร า งความภาคภู มิ ใ จที่ สํ า คั ญ ได แ ก 1) การพั ฒ นา วารสารมนุ ษ ศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ของบัณฑิ ตวิทยาลั ย จนเขาสูฐ านอางอิงงานวิจัย TCI กลุ ม 1 2) การสงเสริมทํา
วิทยานิพนธในระบบดวยระบบอิเลคทรอนิคส i-thesis โดยจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช
โปรแกรม i-thesis ใหกับนิสิตบัณฑิตศึกษาตลอดจนการใหความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตรวจสอบ
การคัดลอกวิทยานิพนธโดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 3) การเปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และไดรับความรวมมือจากเครือขายในการเขารวมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและสงผลงานนําเสนอ
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเปนจํานวนมาก 4) ดานอื่นๆ ยังมีสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกหลายประการ
อาทิ การสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทําบทความวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ และสงเสริมใหมี
การตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่เปนที่ยอมรับการเขารวมการจัดสัมมนาเครือขาย ระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยตางๆ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
นอกจากนี้ ในดานโยบายการใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มีการบริการ ณ จุดเดียว
(One Stop Service) โดยบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาทุกกระบวนการตั้งแตประชาสัมพันธเพื่อหา
นักศึกษา รับนักศึกษา ลงทะเบียน ตลอดจนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้เมื่อเขามารับตําแหนงไดมีการ
เสนอปรับแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของใหมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
ปรับสภาพแวดลอมของบัณฑิตวิทยาลัยใหเอื้อตอการใหบริการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรดวยการจัดอบรม/สัมมนาและสนับ สนุนบุคลากรใหเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งที่ผานมา
นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัยในระดับมาก
ปญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ใชงบประมาณจากเงินรายไดทั้งหมดซึ่งอาจสงผล
ใหเกิดปญหาในอนาคต เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลง
สิ่งที่ตองการพัฒนา
กําหนดแนวทางในการกํากํากับติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสําเร็จตามแผนการ
เรียนใหเพิ่มขึ้น
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4.1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.10.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารงานของผู อํ า นวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏผลดังตาราง 76
ตาราง 76 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ บริ ห ารงานของผู อํ า นวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 57)

(n = 35)

ประเด็นการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

ประเมิน
ตนเอง

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

X ระดับ

0.54

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

1.1 พั ฒ นาระบบจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ 3.98
ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอนและตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการ

0.72 มาก 4.66

1.2 พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ด ว ยตนเองพร อ มทั้ ง สร า ง 4.11
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
การพั ฒ นาสานั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศให เป น หอ งสมุ ดมี ชี วิต และ หอ งสมุ ด สี
เขียว

0.72 มาก 4.71

1. 3 จั ด ห าทรั พย า ก รส า ร ส น เ ทศ ใน รู ป แ บ บ 3.91
อิเล็กทรอนิกส และบริการในรูปแบบฉบับเต็ม (Full
text)

0.83 มาก 4.66

0.59

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

1.4 สงเสริมการอาน และการเรียนรูตลอดชีวิต

0.89 มาก 4.74

0.57

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

รวม

3.70

0.52

3.92 0.79 มาก 4.69 0.55

ที่สุด

ที่สุด

ที่สุด

มาก
มาก
4.75
ที่สุด
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการสารสนเทศที่เปนเลิศ
2.1 บริการสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ
เพื่อการคนควาและวิจัย

3.95

0.85 มาก 4.71

0.57

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด
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สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 57)

(n = 35)

ประเด็นการศึกษา

ระดับ

X ระดับ

0.82 มาก 4.69

𝑺𝑺𝑺𝑺

0.58

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

3.95

0.74 มาก 4.63

0.60

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

3.84

0.84 มาก 4.60

0.60

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

2.2 สรางวัฒนธรรม และคานิยมทีใ่ หความสําคัญกับ
ผูใชบริการ

�
𝑿𝑿

3.84

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการแกบุคลากรผู
ใหบริการ
2.4 พัฒนาระบบขอมูลบริการสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ
รวม

ประเมิน
ตนเอง

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

3.89 0.81 มาก 4.66 0.59

มาก
มาก
4.75
ที่สุด
ที่สุด

ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 เป น คลั ง ข อ มู ล ท อ งถิ่ น และ
จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
3.1 พั ฒ นาระบบการให บ ริก ารสารสนเทศทอ งถิ่ น
3.51
ภาคเหนือตอนลาง

0.85 มาก 4.29

0.84

มาก

3.00 ปาน
กลาง

3.2 อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรเอกลักษณ 3.51
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาของภาคเหนือ
ตอนลาง

1.04 มาก 4.51

0.70

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

3.3 สงเสริมใหผูใชบริการ และบุคลากรหองสมุด
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

3.72

0.88 มาก 4.46

0.70

มาก

5.00 มาก

3.4 จัดตั้งหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

3.35

0.99 ปาน 3.94
กลาง

1.06

มาก

3.00 ปาน
กลาง

3.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ

3.47

0.91 ปาน 4.43
กลาง

0.81

มาก

4.00 มาก

3.51 0.93 มาก 4.33 0.82

มาก

4.00 มาก

3.73

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

รวม
ยุทธศาสตรท่ี 4 การใหบริการวิชาการดานวิชาชีพ
แกชุมชน และสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม
4.1 จั ด ให มี บ ริ ก ารวิ ช าการแบบมี ส ว นร ว มบนฐาน
ความตองการของชุมชนและสังคม

0.86 มาก 4.46

0.74

ที่สุด
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สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 57)

(n = 35)

ประเด็นการศึกษา

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดและศูนย
สารสนเทศตาง ๆ ในชุมชน

�
𝑿𝑿

3.56

4.3 ดําเนินงานพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

3.60

รวม

ประเมิน
ตนเอง

ระดับ

X ระดับ

1.04 มาก 4.57

𝑺𝑺𝑺𝑺

0.70

มาก
ที่สุด

4.00 มาก

0.88 มาก 4.69

0.68

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

3.63 0.93 มาก 4.57 0.71

มาก
4.33 มาก
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริการ

3.81

0.90 มาก 4.63

0.60

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

3.95

0.77 มาก 4.63

0.60

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

5.3 บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล

3.86

0.85 มาก 4.66

0.59

มาก
ที่สุด

5.00 มาก

5.4 พัฒนาหองสมุดไปสูองคการแหงการเรียนรู

3.93

0.96 มาก 4.60

0.69

มาก
ที่สุด

5.00 มาก
ที่สุด

รวม

3.89 0.87 มาก 4.63 0.62

มาก
มาก
5.00
ที่สุด
ที่สุด

รวมทุกยุทธศาสตร

3.77 0.89 มาก 4.58 0.66

มาก
มาก
5.00
ที่สุด
ที่สุด

จากตาราง 76 พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.77) โดย
การบริหารงานบุคลากรสายวิชาการมีความ พึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก การสรางแหลงเรียนรูท่ี
มีคุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) โดยการบริหารงานบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก การสรางแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ( X = 5.00)
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4.1.10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอคุณลักษณะของผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู อํ า นวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏผลดังตาราง 77
ตาราง 77 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นการประเมิน
�
𝑿𝑿

1. ภาวะผูนํา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 57)

( n = 35)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุก 3.81 0.90 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร 3.95 0.77 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ 3.86 0.85 มาก 4.66 0.59 มาก 5.00
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดย 3.93 0.96 มาก 4.60 0.69 มาก 5.00
ไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ

3.27 0.88 มาก 4.29 0.86 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 3.81 0.90 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
ที่สุด

มาก
ที่สุด

2.2 สงเสริม สนับสนุนใหโอกาสไดพัฒนาตนเอง 3.95 0.77 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
ในรูปแบบตางๆ
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

รวม

3.76 0.87 มาก 4.56 0.67

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ

รวม

3.88 0.83 มาก 4.63 0.60
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3.ความสามารถในการแกปญหา

�
𝑿𝑿

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 57)

( n = 35)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 3.81 0.90 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
ตัดสินใจ และแกปญหา
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัย 3.95 0.77 มาก 4.63 0.60 มาก 4.00
ที่สุด
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหา
ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาก

3.3 แก ป ญ หาด ว ยความมุ ง มั่ น ยึ ด ประโยชน 3.86 0.85 มาก 4.66 0.59 มาก 5.00
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 3.93 0.96 มาก 4.60 0.69 มาก 5.00
แกปญหาและการตัดสินใจ
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
4.75
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.81 0.90 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจยั

3.95 0.77 มาก 4.63 0.60 มาก 4.00
ที่สุด

มาก

4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ

3.86 0.85 มาก 4.66 0.59 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
4.75
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากร 3.79 0.82 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
ที่สุด
อย า งประหยั ด เกิ ด ผลิ ต ภาพที่ คุ ม ค า และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม

มาก
ที่สุด

รวม
4.ความสามารถในการใหคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน

รวม

3.89 0.87 มาก 4.63 0.62

3.81 0.90 มาก 4.63 0.60

5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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�
𝑿𝑿

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 57)

( n = 35)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศนเชิง 3.73 0.85 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
ที่สุด
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
บุคลากร

มาก
ที่สุด

5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่น
ไววางใจ

3.79 0.85 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได คือ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
รวมทั้งมีการจัดวางระบบรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

3.75 0.80 มาก 4.66 0.59 มาก 5.00
ที่สุด

มาก

3.76 0.92 มาก 4.63 0.60 มาก 5.00
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ
ที่สุด
ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่จําเปน

ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.73 0.85 มาก 4.71 0.52 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม 3.79 0.91 มาก 4.63 0.55 มาก 5.00
กัน
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหา 3.79 0.91 มาก 4.71 0.52 มาก 5.00
ที่สุด
ฉันทามติ คือ รับฟงความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู
เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา และ
รวมคิดแกไขปญหา

มาก
ที่สุด

5.9 มีการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจและ 3.68 0.83 มาก 4.66 0.54 มาก 5.00
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5.10 มีคุณธรรม/จริยธรรม คือ มีจิตสํานึกความ 3.86 0.86 มาก 4.69 0.53 มาก 5.00
ที่สุด
รับผิ ดชอบในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหเ ปน ไปอย างมี
ศีลธรรม คุณธรรม

มาก
ที่สุด

5.6 มีหลักนิติธรรม คือ ใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบตั งิ านอยาง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม
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รวม
รวมทุกดาน

�
𝑿𝑿

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

( n = 57)

( n = 35)

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

�
𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

X

ระดับ

3.76 0.86 มาก 4.66 0.56

มาก
5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.82 0.78 มาก 4.62 0.61

มาก
4.90
ที่สุด

มาก
ที่สุด

จากตาราง 77 พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.82) โดย
คุณลักษณะที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) โดยคุณลักษณะที่
บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด (X = 4.90)
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4.1.10.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายได
ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข อง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏผลดังตาราง 78
ตาราง 78 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข อง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นการประเมิน
�
𝑿𝑿

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

(n = 57)

(n = 35)
�
𝑿𝑿

X

𝑺𝑺𝑺𝑺

ระดับ

1.1 มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได 3.27 0.88
จากภายนอก

มาก

4.29 0.86 มาก

1 . 2 บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด อ ย า ง มี 3.63 0.89
ประสิทธิภาพ

มาก

4.57 0.56 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.3 มีการเปดเผยงบประมาณแกผูเกี่ยวของ 3.44 0.90
ทราบ

มาก

4.51 0.66 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.4 จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน 3.52 0.93
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน

มาก

4.50 0.66 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

4.47 0.68 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

การบริหารจัดการเงินรายได

รวม

3.46 0.90

𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ

ประเมินตนเอง

5.00

ระดับ
มาก
ที่สุด

จากตาราง 78 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินรายไดของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.46 และ 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรทั้งสายวิชาการมีความ
พึงพอใจในการบริหารเงินรายไดทุกประเด็นอยูในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจในการบริหารเงินรายไดสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
การผลประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายไดนั้นในภาพรวม พบวา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X =5.00)
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ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจตอการบริห ารงานและผลการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปไดดังแผนภูมิ 15

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4

ยุทธศาสตร์ 5

ยุทธศาสตร์ 2

3.5

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

3
ให้ คําแนะนํา

ยุทธศาสตร์ 4

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

การบริหารงานของผูอํานวยการ

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของผูอํานวยการ

แผนภูมิ 15 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1.10.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของผูอํานวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนคนรุนใหม
ที่มีความคิดสรางสรรค มีความตั้งใจในการทํางาน ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีการ
วางแผนการบริ หารงานไดสอดคลองกับยุคดิจิ ทัล อาทิ การพัฒนาระบบ Quick Response (QR
Code) การพัฒนาระบบการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน
ผลงานของผูอํานวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประทับใจ
1) มุงเนนยุทธศาสตรที่ 1 การสรางแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ ในสวนของการสรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ใหหองสมุดมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น อาทิ การสรางรานกาแฟ เพื่อไวสําหรับ
ใหบริการแกนักศึกษาที่เขามาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การพัฒนาระบบเครือขายออนไลนไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา คณาจารย และ
บุคลากรที่เขามาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การพัฒนาระบบ Quick
Response (QR Code) การพัฒนาระบบการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน นอกจากนี้ยังพัฒนา
ระบบไวใชสําหรับแจงเตือนการยืมคืนหนังสือ
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3) การถายโอนตํารา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแตละหลักสูตร ไปไวใน
หองสมุดของแตละคณะ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาแตละคณะที่ตองการศึกษาหาความรูใน
ศาสตรของตนเอง
4) เจาหนาที่คอนขางมีน้ําใจ ใบหนายิ้มแยม
5) มีการนําหนังสือใหมเขามาเร็ว ทันตามยุคสมัย
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรปรับปรุงโรงอาหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหถูกสุขลักษณะ
2) งานมหกรรมหนังสือที่ผานมา มีหนังสือคอนขางนอย ดังนั้นในการจัดงานมหกรรมหนังสือ
ครั้งตอไปควรจัดใหมีหนังสือจํานวนมากขึ้น และมีการจัดนิทรรศการตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให
นักศึกษา คณาจารย หรือบุคคลที่สนใจเขามารวมงาน
3) ควรแบงบริเวณภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจน โดยแบงบริเวณ
สําหรับผูที่ตองการสมาธิในการทํางานอานหนังสือ และบริเวณสําหรับผูที่ทํางานกลุมที่ตองมีการสนทนา
ซึ่งอาจจะรบกวนผูอื่นไดเสียงดัง
4) จํานวนหนังสือที่ใชในการศึกษาคนความีคอนขางจํากัด ดังนั้นควรจัดหาหนังสือใหเพียงพอ
สําหรับนักศึกษา คณาจารยแตละสาขาวิชา รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ควรมีการ update หนังสือ ตํารา ในบางสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนระยะใหมี
ความทันสมัย โดยเฉพาะหนังสือ ทางดานกฏหมาย
6) งบประมาณสําหรับการซื้อหนังสือ ยังคอนขางนอย รวมทั้งสารสนเทศบางอยางยังไมตรง
ตามความตองการ ควรมีการสํารวจรายชื่อหนังสือที่มีวาตรงกับรายวิชา และหลักสูตรที่เปดสอนหรือไม
7) ควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่ควรจะนําไปไวในสวนของสํานัก
ศิลปและวัฒนธรรม
8) ควรสนับสนุนการเรียนรูดานการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้นจากการใชบริการที่สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การเพิ่มขอมูลดานหนังสือเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆใหเพิ่มสูงขึ้น
9) ควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานหรือสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาขอมูล
4.1.10.5 ผลการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
ไดมีการดําเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว นโยบายหลักมี 5 ขอ บางขอเสร็จไปแลว บางขอทํา
ไมไดดวยขอกฎหมายที่ตอนนั้นไมรู เชน E-book เราไมสามารถจะเอาหนังสือที่สํานักพิมพปดแลวไปขึ้น
เว็บได เพราะขอกฎหมายเขียนชัดเจนวา ตองรออีก 50 ปหลังจากที่ปด และติดเรื่องคาลิขสิทธิ์
มี ก ารซื้ อ E-book แต ด ว ยราคาที่ สู ง และอั ต ราของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ฐานข อ มู ล เพื่ อ มาดึ ง
E-book นอย เพราะ สามารถเสิรช google ได พยายามจะซื้อ โดยปผานมาซื้อ 22 เลม ราคา 85,000
บาท มี การสอบถามไปทางคณะต า งๆ วาอยากไดห นัง สือเลมไหน E-book ซื้อส ว นตัว แพง ถาเป น
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E-book แบบ textbook จะซื้อเลมเดียวไมได มีการรวมกันของราชภัฎ 38 แหง สั่งซื้อราชภัฏละ 22
เลม คิดเปนราคาที่ละ 80,000 กวาบาท ไดหนังสือมารอยกวาเลม
มี application เพราะ ตอนนําเสนอนโยบายบอกไววาจะทํา application ให ทําใหมีระบบ
ไลนเปนไลนบอท แจงเตือนผานไลน ยืมคืน ผานไลน เพราะ เป นสิ่งที่อยูติด กับตัวตลอด พอมีระบบ
นักศึกษาใหการตอบรับดี มีความสุข
สมัยกอนบัตรนักศึกษาจะไดชาไดประมาณเทอม 2 ก็ไมสามารถเขาหองสมุดได ปที่ผานมามี
การใช QR code ติดกับบัตรประชาชนเวลาเขาออกหอสมุดก็สแกนจากบารโคด ปนี้ระบบไลนบอท
เรียบรอย 100% ใช QR code จากโทรศัพท มีการมอบรางวัลใหกับผูที่ใชมากที่สุด ซึ่งนับจากการ
ยืม-คืนหนังสือ
ปญหาอุปสรรค
ด า นสถานที่ ช ว งที่ น้ํ า ท ว ม ขา งหลังเปน ชองระบายน้ํา น้ําไหลเขาตึกทว มชั้น 3 ทํา ใหตอ ง
ปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ คอนข า งเยอะ ขา งล า งฝารั่ว เพราะ แอรตัน แจงปรับ ปรุงไป เสีย งบประมาณในการ
บํารุงรักษาคอนขางมาก ปที่ผานมาลางแอร 2 เครื่อง ราคา 5 แสนกวาบาท
นกเยอะ จึงจัดทํากรงกันนกเขาที่ทําจากเสนเอ็นแลวนกจิกขาดเขาไดแตออกไมไดทําใหตายอยู
ภายใน รวมถึงการดูแลอาคารสถานที่และความสะอาด
ตัวอาคารเขาออกยาก ทั้งอาคารมีลิฟทตัวเดียว มีชองลิฟทแตไมมีลิฟท เพราะ โดนตัด มีการหา
รายไดจากการใหใชหองประชุม โดยหองประชุมคิดชั่วโมงละ 2,000 บาท เปนการหาเงินใหกับทาง
มหาวิทยาลัย แตไมคุมคาไฟ คิดวาจะใหเปนศูนยบริการวิชาการ อาจารยทานใดที่จะจัดอบรมก็สามารถ
มาใชสถานที่ไดจะไดลดคาใชจายที่คณะ เดือนที่ผานมาคาไฟลดเหลือ 3.3 แสน มากสุด 3.5 แสน โซน
1, 2 ใหเปด แตโซน 4 ปดถาวันไหนไมมีอบรม เปดเฉพาะโซนคาราโอเกะที่มีคนใช
ดานบุคลากร ตองปรับทัศนคติของคนที่ทํางานดวยได เขามาทํางานวันแรกทุกอยางตองรอรอง
ผอ. จึงไดมีการประชุมวาผูอํานวยการจะคอยอํานวยความสะดวกไมใชพูดสั่งการ เพราะฉะนั้นอยากทํา
อะไรถาตามวิสัยทัศนสามารถทําได ขาดเหลืออะไรจะชวยเต็มที่ ทําใหชวงหลังมาสามารถทําเองไดโดย
ไมตองรอคําสั่ง งานพัฒนาตาง ๆ จะมอบหมายใหทุกคน เพราะ ที่นี่คือบาน
บุคลากรสวนใหญไมมีวุฒิบรรณารักษ ที่มีวุฒิการศึกษาทางบรรรารักษมีเพียง 8 คน
การดําเนินการสรางหองสมุดในมหาวิทยาลัย 3 คณะ ซึ่งขณะนี้ดําเนินการเสร็จแลว แตไมมี
เจาหนาที่บรรณารักษณประจําหองสมุดคณะ ทางสํานักวิทยบริการตองมีการสงคนไปเวียนกันเปน
เจาหนาที่บรรณารักษ คนละประมาณ 2-3 เดือนแลวแตใหไปจัดคิวกันเองวาใครจะไป
บุคลากรไม สั่งซื้อหนังสือ ทั้งๆ ที่ไดกระจายงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือใหคณะไปแลว
เช น ป ที่ผ า นมา ไดงบประมาณป ล ะ 2 ลานบาทในการซื้อหนังสือ กระจายไปยังคณะและอาจารย
อาจารยคณะวิทยไดคนละ 4,000 บาท ใหไป 4,000 บาท ก็ไดเงินคืนมา 4,000 บาท มีการจัดบุคแฟร
ในปแรกที่เปนผอ. ไดไปจัดที่คณะวิทยรวมกับวันวิทยาศาสตร มีรานคามา 26 รานคา ปกติ 5-6 รานคา
สามารถดึงคนมาเขารวมไดทั้งมหาวิทยาลัย ไมอยากจัดแยกพอจัดงานแยกจะไมคอยมีคนมา ปลาสุดมี
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13 รานคา มีการเปลี่ยนนโยบายใหมกระจายไปยังคณะเหมือนเดิมแตลดจํานวนลงกันสวนหนึ่งไวให
สํานักวิทยบริการในการจัดหา มีเงินรายไดประมาณ 4-5 แสนบาทเพื่อซื้อหนังสือ ปที่แลวซื้อหนังสือไป
2 แสนบาท กระจายไปยังคณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร เพิ่งทํา
หองสมุด ใหใหม 3 คณะ มีการกระจายหนังสือ แตไมมีตูใสห นังสือ ป ดเทอมใหญจะมีการไปชวยทํ า
หองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณในดานคาใชจายตางๆ คอนขางสูง โดยเฉพาะคาไฟฟา และการจัดซื้อฐานขอมูล
ในการสืบคน อาทิ เว็บไซต sciencedirect ที่ สคอ. ไมจายใหแลว เคยคิดจะรวมเงินกันประมาณ 5
ล า นบาทเพื่ อ ที่ จ ะซื้ อ ฐานข อ มู ล sciencedirect บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงครามมีการใชงานหลักรอย สายวิทยจะใชเยอะ แตสายสังคมไมคอยไดใช
สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป
พัฒนาระบบการทํางานใหทํางานงายขึ้น มีการวางแผนในการทํางาน โดยมอบนโยบายลงไป
และมีรองผอ.ชวยกํากับดูแล พนักงานจะปรับทัศนคติในการทํางานได
ปรับโซนใหมที่ชั้น 3 ที่ผานมามีการเปดเสียงตามสายเมื่อมีคนเสียงดัง ก็จะทําใหดังขึ้นไปอีก
แตกอนหนังสืออยู 2 ปกโซน A โซน B ตอนนี้เอาไปรวมไวที่โซน B หมด โซน A ทั้งหมดคือที่นั่งอาน
หนังสือ พอมีการจัดระบบก็ไมมีเสียงดังวุนวาย นอกจากชั้น 4 ที่จัดอบรม ตึกนี่ชั้น 4 เปนหองประชุม
มี 250, 60, 12 คน จัดประชุมทั้งขางในขางนอกบอย เปดเทอมหองไมวาง เชน สัมมนาเด็ก พาวิทยากร
มาอบรม ยอดการเขาวันปกติ 3000 กวาคน ถาวันไมปกติ 5000 กวาคน คือ วันที่มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมที่หอประชุมนักศึกษาไมรูจะไปที่ไหนก็มาที่นี่ เปนตึกเดียวที่เปดแอรตั้งแต 8.30-20.30 น.
พยายามลดเวลาปดเปน 19.00 น. เพราะ ภายในตึกอากาศยังเย็นอยู
การติดสัญญาณไวไฟให 60 จุด และใหสามารถใชงานไดดี มีทั้งทรู, AIS แยกศูนย IT กับที่นี่
(มีผูชวยอธิการบดีดูแลศูนย IT)
พัฒนาบุคลากร ที่ไมมีวุฒิทางบรรณารักษ ใหมีความรูและความชํานาญการในดานหองสมุดให
มากขึ้น มีความสามารถที่จะปฏิบัติหนาของบรรณารักษไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตองบริการนักศึกษาแตมีบุคลากรที่จบบรรณารักษเพียง 8 คน
ที่นี่ใชดิวอี้ 00 99 พอหนังสือเปนคัสเตอรที่ยอยลงดิวอี้รับไมได ตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ตอนนี้ใช ULibM ซึ่งเหลือที่เดียวในประเทศไทยที่ใช ทําใหไมมีใครมาเซอรวิส เพราะ
คนพัฒนาไมทําแลว เลยจะเปลี่ยนเปนของ walai ของบประมาณมหาวิทยาลัยไป 2 ลานกวาบาทซึ่งจะ
เปลี่ยนในปหนา
ทําราวบันไดและคิ้วบันได เมื่อกอนราวบันไดเปนไมทําใหโยกไดงาย จึงเปลี่ยนเปนอลูมิเนียม
รานอาหารขางลางเขามาฝาก พอตึกใหมเสร็จจะยายไปอยูตึกอาคารเรียนรวม ที่ตรงนี้จุดนี้จะ
วาง มีการบอกใหชวยกันดูแลรักษาความสะอาด เพราะ บางครั้งไมไดลงไปดูแล เมื่อมาใชของก็ตอง
ชวยกันดูแล เมื่อรานอาหารยายออกไปที่ตรงนี้จะปรับปรุงใหม มีการคุยกับทีมงานวาจะทําหองอาหาร
ใหม และติดแอร
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หองประชุมใหญติดแอรเพิ่ม 3 เครื่อง ขนาด 50,000 btu หองประชุมเล็กติดเพิ่ม มีการเปลี่ยน
เกาอี้ 100 ตัว ตัวละ 990 บาท และนําเกาอี้กระจายไปยังคณะตางๆ
มีการประเมินจากการพัฒนาตนเองของพนักงานอยางชัดเจน เปนเกณฑวาถาไมไปอบรมการ
ประเมินจะมีคะแนนต่ํา
พยายามสร า งเครื อ ข า ย เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายนมี ก ารเชิ ญ ให น ายกสมาคมห อ งสมุ ด และครู
บรรณารักษจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพิษณุโลก-สุโขทัยมาสรางเครือขายการทํางานรวมกันกับ
ชุมชน ปนี้จะทําโครงการเยี่ยมผูที่มาอบรมกับสํานักวิทยบริการ ติดตามวาความกาวหนา และใหความ
ชวยเหลือ
พัฒนางานเครือขายของหองประชุมมหาวิทยาลัยมีการติดตอกับจังหวัด เพื่อทําศูนยประชุม
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4.1.11 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.11.1 ผลการประเมิน ความคิดเห็น ของบุคลากรที่มีตอการบริ หารงานของ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของผู อํานวยการสํานั ก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปรากฏผลดังตาราง 79
ตาราง 79 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. แหล ง เรี ย นรู สู ก ารเชื่ อ มโยงภาคเหนื อ
ตอนลาง
1.1 อนุ รั ก ษ แ ละจั ด กิ จ กรรมทางศาสนา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อย า ง
ตอเนื่อง
1.2.สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อบูรณา
การกับศิลปวัฒนธรรม
1.3 สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการ
เรียนการสอน
1.4 สนับสนุนการศึกษา คนควา รวบรวมและ
เผยแพรองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
1.5 จั ด ระบบข อ มู ล องค ค วามรู ใ ห น า สนใจ
ศึกษา สามารถสืบคนไดสะดวก
1.6 สรางเครือขายการเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
1.6.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการในงานใหสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลกับองคการเครือขายศิลปวัฒนธรรม
1.6.2 จัดกิจกรรมเชิงรุกในการสื่อสารภารกิจ
ขอ งสํ า นั ก ศิ ลป ะ แล ะวั ฒ นธ ร รม ให แ ก
ประชาคมทั้งภายในและภายนอก
1. 6. 3 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ก า ร เ ผ ย แ พ ร
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมผ า นสื่ อ ที่ ห ลากหลายไปสู
กลุมเปาหมาย
1.6.4 จัดโครงการเครือขายความรวมมือทาง
วัฒนธรรม กับเครือขายชุมชน
รวม

สายวิชาการ
(n = 96)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 30)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.96

0.95

มาก

4.50 0.66 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.88

1.04

มาก

4.38 0.77 มาก

4.00

มาก

3.65

1.12

มาก

4.38 0.65 มาก

4.00

มาก

3.76

1.06

มาก

4.42 0.65 มาก

4.00

มาก

3.57

1.01

มาก

4.35 0.65 มาก

4.00

มาก

3.71

1.07

มาก

4.38 0.77 มาก

4.00

มาก

3.88

1.01

มาก

4.46 0.66 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.67

1.04

มาก

4.42 0.58 มาก

4.00

มาก

3.82

1.03

มาก

4.48 0.67 มาก

5.00

3.76 0.93

มาก

4.41 0.59 มาก 4.33

มาก
ที่สุด
มาก
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ประเด็นการประเมิน
2. พั ฒนาสํ านัก ศิลปะและวั ฒนธรรมใหเป น
องคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอม
ที่ดี
2.1 พัฒนาระบบงาน สนับสนุนและสงเสริมให
ฝายตางๆ มีการบริหารจัดการและใหบริการ
อยางมีคุณภาพ
2.2 ทบทวนกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางยุติธรรมโปรงใส
2.3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพ /ความรู
2.4 สรางแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพ
2.5 ประสาน ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
หนวยงานของมหาวิทยาลัย องคการเครือขาย
ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ใหดําเนินการจัดกิจกรรม
สื บ สาน ส ง เสริ ม และเผยแพร ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
รวม
รวมทุกดาน

สายวิชาการ
(n = 96)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 30)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.64

0.96

มาก

4.58 0.58 มาก 4.00
ที่สุด

มาก

3.62

0.98

มาก

4.38 0.58 มาก

4.00

มาก

3.72

0.95

มาก

4.42 0.65 มาก

4.00

มาก

3.74

0.97

มาก

มาก

3.76

1.05

มาก

4.50 0.59 มาก 4.00
ที่สุด
4.46 0.72 มาก 5.00

3.70 0.93
3.72 0.92

มาก
มาก

4.47 0.55 มาก 4.20
4.34 0.65 มาก 4.29

มาก
ที่สุด

มาก
มาก

จากตาราง 79 พบว า บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
บริ ห ารงานของผู อํา นวยการสํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในภาพรวมและรายดา นอยู ใ นระดั บ มาก
( X = 3.72 และ 4.34) โดยการบริ ห ารงานที่ บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วาม
พึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก แหลงเรียนรูสูการเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลาง
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X = 4.29)
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4.1.11.2
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู อํ า นวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมปรากฏผลดังตาราง 80
ตาราง 80 ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นการประเมิน
1.ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทั กษะในการทํ างาน
เชิงรุกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในองคกร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งาน
โดยไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม

สายวิชาการ
(n = 96)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

3.83

0.98

มาก

4.42 0.72 มาก

5.00

3.80

1.05

มาก

4.42 0.65 มาก

5.00

3.88

1.03

มาก

4.46 0.66 มาก

5.00

3.80

1.01

มาก

4.46 0.59 มาก

5.00

3.84

0.98

มาก

4.54 0.59 มาก 4.00
ที่สุด

3.83 0.95

มาก

4.46 0.54 มาก 4.80

1.05

มาก

0.97

มาก

4.50 0.72 มาก 4.00
ที่สุด
4.54 0.66 มาก 4.00
ที่สุด

3.82 0.99

มาก

4.52 0.68

0.95

มาก

4.46 0.72 มาก

4.00

มาก

0.98

มาก

4.46 0.72 มาก

4.00

มาก

1.03

มาก

4.54 0.72 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 3.85
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให โ อกาสได พั ฒ นา 3.79
ตนเองในรูปแบบตางๆ
รวม

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 30)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 3.84
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใช ป ระสบการณ ความรู เทคนิ ค วิ ธี ท่ี 3.85
ทันสมัยและขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทาง
แกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แกปญหาดวยความมุงมั่น ยึดประโยชน 3.83
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง

มาก
4.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

มาก
ที่สุด
มาก
มาก

มาก
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สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 96)
(n = 30)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 3.83 0.98 มาก 4.46 0.72 มาก 5.00 มาก
แกปญหาและการตัดสินใจ
ที่สุด
มาก
รวม
3.84 0.94 มาก 4.48 0.66 มาก 4.50
ที่สุด
4.ความสามารถในการให คํ าแนะนํ าด านการ
ปฏิบัติตามพันธกิจของหนวยงาน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการปฏิบัติตาม 3.55 1.05 มาก 4.38 0.77 มาก 4.00 มาก
พันธกิจของหนวยงาน
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย
3.49 1.01 ปาน 4.46 0.72 มาก 5.00 มาก
กลาง
ที่สุด
4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ 3.70 1.02 มาก 4.58 0.65 มาก 4.00 มาก
ที่สุด
รวม
3.58 0.98 มาก 4.47 0.68 มาก 4.33 มาก
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ใช 3.70 0.89 มาก 4.58 0.58 มาก 4.00 มาก
ที่สุด
ทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศน 3.68 1.03 มาก 4.50 0.66 มาก 4.00 มาก
เชิ งยุ ทธศาสตร วางเป าหมายการปฏิ บั ติ งานที่
ที่สุด
ชั ดเจนและอยู ในระดั บที่ ตอบสนองต อความ
คาดหวังของบุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได 3.69 0.92 มาก 4.54 0.66 มาก 4.00 มาก
อย างมี คุ ณภาพ สามารถดํ าเนิ นการแล วเสร็ จ
ที่สุด
ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด สร างความเชื่ อมั่ น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 3.70 1.00 มาก 4.63 0.65 มาก 4.00 มาก
คือ สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอ
ที่สุด
สงสั ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด วางระบบรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่
กําหนดไว
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ 3.76 1.01 มาก 4.58 0.65 มาก 5.00 มาก
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมา รวมทั้ ง มี ก าร
ที่สุด
ที่สุด
เปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มี ห ลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ ใช อํ า นาจของ 3.79 0.99 มาก 4.63 0.65 มาก 5.00 มาก
ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ บั งคั บ ใน ก า ร
ที่สุด
ที่สุด
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม
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สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 96)
(n = 30)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม 3.87 1.00 มาก 4.63 0.65 มาก 5.00 มาก
กัน
ที่สุด
ที่สุด
5.8 บริ ห ารงานอย า งมี ส ว นร ว ม/พยายาม 3.78
แสวงหาฉันทามติ คือ รับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากร รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมในการรับรู เรียนรู รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหา และรวมคิดแกไขปญหา5.9 มี ก ารกระจายอํ า นาจ คื อ มี ก ารมอบ 3.71
อํ า นาจและกระจายความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจ
5.10 มีคุณ ธรรม/จริย ธรรม คือ มีจิตสํานึ ก 3.85
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
อยางมีศีลธรรม คุณธรรม
รวม
รวมทุกดาน

0.97

มาก

4.63 0.65 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1.03

มาก

4.54 0.66 มาก 4.00
ที่สุด

มาก

1.02

มาก

4.58 0.65 มาก 5.00
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3.75 0.91

มาก

3.77 0.90

มาก

มาก
4.50
ที่สุด
มาก
4.52 0.56
4.50
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.58 0.59

จากตาราง 80 พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูอํานวยการ
สํานั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ในภาพรวมและรายดานอยู ในระดับ มาก ( X = 3.77) โดยคุณลั กษณะ
ที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก ดานความสามารถในการแกปญหา
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมี
ความพึงพอใจในคุณลักษณะสวนใหญอยูในระดับมาก โดยคุณลักษณะที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุด
ไดแก การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ
ตอคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (X = 4.50)
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4.1.11.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข อง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข อง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปรากฏผลดังตาราง 81
ตาราง 81 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข อง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิน รายได
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม

สายวิชาการ
(n = 96)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 30)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.82

1.08

มาก

3.69
3.59

0.96
1.08

มาก
มาก

4.58 0.72 มาก 5.00
ที่สุด
4.46 0.72 มาก 4.00
4.38 0.77 มาก 5.00

3.64

1.05

มาก

4.38 0.71 มาก

3.69

.98

มาก

4.45 0.66 มาก 4.50

4.00

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก

มาก
ที่สุด

จากตาราง 81 พบวา บุ คลากรสายวิชาการและสายสนับ สนุ น มีความพึงพอใจเกี่ย วกับการ
บริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ของผู อํา นวยการสํานั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก
( X = 3.69 และ 4.45) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารเงิน
รายไดสวนใหญอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ
สูงสุด ไดแก มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายไดจากภายนอก
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจตอ
การบริหารจัดการเงินรายไดของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (X = 4.50)
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จากผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังแผนภูมิ 16

5

ยุทธศา
สตร์ 1

4.5

ธรรมาภิบาล

4
3.5

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

3
ให้ คําแนะนํา

ยุทธศา
สตร์ 2

การบริหารงานของผูอํานวยการ

แก้ ปัญหา

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

คุณลักษณะของผูอํานวยการ

แผนภูมิ 16 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.11.4 ผลการสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของผูอํานวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี มีการ
ทํางานเชิงรุก มีการวางแผนการทํางาน เปนผูที่มีความสามารถในการสรางเครือขาย ทั้งเครือขายที่เปน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และจากองคกรภายนอก มีความสามารถในการแสวงหางบประมาณจาก
เครือขายและแหลงทุนภายนอก
ผลงานของผูอํานวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ประทับใจ
1) มุงเนนยุทธศาสตรที่ 1 แหลงเรียนรูสูการเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลาง ในสวนของการอนุรักษ
และจัดกิจกรรมทางภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําโครงการ “OTOP นวัตวิถี”
ดึงภูมิปญญาและวิถีชีวิต เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งเปนการจัดทําศูนยการเรียนรูและ
แหลงทองเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนวัดเขื่อนขันธ ชุมชนวัดจันทรตะวันออก และชุมชน
บานเตาไห ถือเปนการสรางรายไดเพิ่มใหกับชุมชน นําเสนหของภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสรางสรรคมาแปลงเปนรายได ทําใหรายไดกระจายอยูภ ายในชุมชน สรางชุมชนใหมีความ
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น
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2) การบริ ห ารงานส ว นใหญ ยั ง ดํ า เนิ น การตามนโยบายเดิ ม อาทิ การส ง เสริ ม ทางด า น
ศิลปะการแสดงตางๆ นอกจากนี้ไดเสริมทางดานชมรมพระเครื่อง เปดใหบริการทุกวันพฤหัสบดี อีกทั้ง
ยังมีการเครือขาย อาทิ เครือขายกลุมบุคคลดานรัฐมนตรี ถือเปนการเผยแพรโครงการของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมใหบุคคลที่สนใจเขาสรางเครือขายไดมากขึ้น
3) การจัดทําโครงการ อาทิ กิจกรรมหลอเทียนเขาพรรษาในชวงวันเขาพรรษา ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 1 แหลงเรียนรูสูการเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลาง ในสวนของการอนุรักษและจัดกิจกรรม
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชมรมวงดนตรีมังคละ
ถือเปนการอนุรักษวงดนตรีพื้นบานที่นิยมเลนกันอยางแพรหลายในจังหวัดพิษณุโลก
4) การทํ า งานเชิ งรุ กมากยิ่ งขึ้ น ทําใหเกิ ดผลงานใหมตามมา อาทิ การทํ าตลาดนั ดภายใน
มหาวิทยาลัย การจัดตั้งชมรมพระเครื่อง เปนตน ทําใหภาพลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจาก
เดิมที่เนนเพียงแคทางดานศิลปะการแสดง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีโครงการใหมเพิ่ม
เขามา และเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมมากขึ้นสังคม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรกําหนดบทบาทของหนวยงานนี้ใหชัดเจน และควรมีการดําเนินการในเรื่องของการ
จัดทําแผนการดําเนินงานใหชัดเจนเพื่อใหเห็นผลงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร มากกวาเปนการจัดกิจกรรม ผลงานที่ผานมาของผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในดานแหลงเรียนรูภาคเหนือยังไมลงรากลึก เปนเหมือนงานออก event ไมไดเปนผลงาน
เชิงระยะยาวที่มีฐานความรูในเชิงวิชาการมาสนับสนุนหรือมีฐานจากฝงชุมชนชาวบานมาเขารวม
2) ควรพัฒนาแหลงเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับชุมชน ซึ่งจะทําใหกอเกิดแหลง
เรียนรู และเปนที่รวบรวมความรูทางดานภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดหรือในภาคเหนือ
ตอนลาง
3) ควรมีจุดประชาสัมพันธหรือจุดบริการสําหรับนักศึกษาที่สนใจสอบถามขอมูลตางๆ ภายใน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4) ควรมีการนําเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมเขาไปบูรณาการในการเรียนการสอนใหมากขึ้น
ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเรียน และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
รวมกันอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมตอไป
5) ควรเรงสงเสริมใหเกิดผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกใหเปนรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อเปนการนําเสนอจังหวัดพิษณุโลกในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
6) ควรมีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอกใหมากขึ้น เพื่อจะไดนําผลงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมไปเผยแพรใหเปนที่รูจักมากขึ้น
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4.1.11.5 ผลการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัตริ าชการ
การดําเนินงานตามนโยบายสวนใหญ ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมดําเนินตามแผนเดิมของ
ผูอํานวยการทานเดิม ไมไดทําการปรับแผนเพราะเขารับตําแหนงครึ่งป โครงการสวนใหญผูอํานวยการ
ทา นเดิม ดํ าเนิ นการไปหมดแลว สิ่งที่ไดมีการดําเนิน การเพิ่มเติมคือสรางเครือข ายความร วมมื อ
กับหนวยงานระดับจังหวัด เชน ของบประมาณความรวมมือจากจังหวัดมาทํา เชน มาทําประชาสัมพันธ
เรื่ องแหล งท องเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม โดยการประกวดหนังสั้น (จังหวัดใหงบประมาณมาดําเนิน การ
1,000,000 บาท ผลออกมาก็ เป น ที่น าภูมิใจ และมี ผลงานที่ใหความรูดานวัฒ นธรรม เชน ความรู
เกี่ยวกับเมืองลับแล
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
ที่สําคัญ คือ การบริหารงานโดยอาศัยเครือขาย เครือขายในการบริหารงานตามนโยบายตางๆ
และไดชวยลดงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมกาวคนละกาวที่สามารถาทําไดโดยไม
ใชเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย แตอาศัยความรวมมือจากเครือขายศิลปสองแคว (นักวาดรูป) และ
การประสานงานขอความรวมมือกับจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก) เครือขายนักวิ่ง เครือขาย
พิ ษ ณุ โ ลกยู ไ นเต็ ด ศู น ย ก ารค า เซ็ น ทรั ล พลาซ า พิ ษ ณุ โ ลก ก็ ไ ด ง บประมาณมา 2.6 ล า นกว า บาท
กิจกรรมบางกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูอํานวยการศิลปะและวัฒนธรรมเปนประธานแตไมมี
งบประมาณมาให ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดใชวิธีการประสานขอความรวมมือจาก
เครือขาย เชน ขอความรวมมือจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่อง การแสดงโขน ขอความรวมมือจาก
โรงเรียนจานกรอง และ เฉลิมขวัญสตรี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมังคละ 10,000 ป (อายุนางรํา) โดยอาศัยเครือขายทองถิ่นและโรงเรียน
มารํา กิจกรรมมรดกโลก (ของบมาได 57 ลานบาท) ก็ขอความรวมมือทั้ง 4 จังหวัดมาทํางานรวมกัน ใช
การสรางพันธมิตรแลวมาชวยเหลือกัน โดยนําชุมชนมารวมกันเขียนแผนในการของบประมาณ เชน
ชุมชนตาปะขาวหาย
ปญหาอุปสรรคและสิ่งที่ตองการพัฒนา
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการบริหารงาน คือ การขาดงบประมาณในการดําเนินการหลายดาน
โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ อาทิ กลองวงจรปด กระเบื้องที่ชํารุด แตก็
ไมไดรับการอนุมัติ
สําหรับนโยบายที่ตองการพัฒนาตอไป คือ
1) การสรางภาพลักษณใหมหาวิทยาลัยราภัฏใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น จากงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และในอนาคตอยากทําโรงแรมวังจันทรและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนสถานที่ เปน
ถนนกึ่งวัฒนธรรม โดยทําไวในแผนป 62 วา จะทําศูนยขอมูลทองเที่ยวเมืองพิษณุโลกโดยจะทํารวมกับ
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สภาวั ฒ นธรรมจังหวั ดพิษณุ โ ลก ขณะนี้ไดงบประมาณสนับ สนุน มาจากสํานักวิจัย และสิ่งแวดลอม
90,000 บาท ในการมาจัดทําแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
มาชวยทําวิจัยเกี่ยวกับเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (คํานวณระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทาง
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนฐานขอมูล)
2) ดํ าเนินการวิจัย และการบริการวิชาการที่สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ
การวิจัย เกี่ ยวกั บการศึกษาองคความรูจากใบลาน ซึ่งขณะนี้ยังอยูในขั้นดําเนินการเพราะตองอาศัย
นักวิชาการมาชวยอานภาษาในใบลาน การทําวิจัยเกี่ยวกับมังคละ โดยไดงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวัฒนธรรมมา 220,000 บาท ในการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทารํา และกลองมังคละ ซึ่งได
สาขาดนตรีมารวมทําการถอดบทเรียน จัดทําเอกสารมังคละ เชน ประวัติความเปนมา ทารํา โนต ตางๆ
การทํากลองมังคละ และดําเนินโครงการที่มีสวนสรางรายไดใหชุมชนโดยใชศิลปะและวัฒนธรรมเปน
จุดขาย เชน การทําของที่ระลึกเปนกลองมังคละที่ทําจากจากเซรามิกส
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4.1.12 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของผู อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.12.1 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ตอ การบริ หารงานของ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต อ การบริ ห ารงานของผู อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรากฏผลดังตาราง 82
ตาราง 82 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของบุค ลากรที่มีต อ การบริ หารงานของผูอํา นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
1.พัฒนาระบบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่กอใหเกิดผลตอการ
แกปญหาและตอบสนองตอความตองการใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
1.1 ทบทวนกรอบและแนวทางการบริ ห าร
จัดการงานวิจัยและบริ การวิ ชาการใหเ กิดผล
งานเชิงบูรณาการเพื่อแกไขปญหาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัย
1.2 พั ฒ นาระบบสารสนเทศงานวิ จั ย และ
บริการวิชาการเพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมและ
ใหบริการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.3 กําหนดแนวทางการใหบริการวิชาการเพื่อ
พัฒ นาชุ มชนต น แบบ และแหล ง เรี ยนรู ที่ต รง
ตามความตองการของทองถิ่น
1.4 เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยการวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มแหลง
ทุนสนับสนุน
รวม

สายวิชาการ
(n = 37)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 27)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.78 0.85

มาก

4.00 0.80 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.70 0.81

มาก

3.92 0.84 มาก

4.00

มาก

3.67 0.76

มาก

3.88 0.95 มาก

4.00

มาก

3.69 0.86

มาก

3.88 0.99 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.71 0.75

มาก

3.92 0.85 มาก

4.50

มาก
ที่สุด

2. เรงพัฒนานักวิจัยทุกศาสตรตามความ
3.81 0.91
เชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดผลงานวิจัยเชิงบูรณา
การที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และมีคุณภาพในระดับสากล
2.1 พั ฒ นานั ก วิ จั ย ทุ ก ศาสตร เ พื่ อ บ ม เพาะ
นั ก วิ จั ย ใหม แ ละพั ฒ นานั ก วิ จั ย มื อ อาชี พ ตาม
ความเชี่ยวชาญ

มาก

4.08 0.80 มาก

5.00

มาก
ที่สุด
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สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 37)
(n = 27)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
2.2 ส ง เสริ ม ให เ กิ ด กิ จ กรรมในการเผยแพร 3.84 0.96 มาก 4.08 .93 มาก 5.00 มาก
ผลงานวิจัยและสรางแรงจูงใจในการเผยแพร
ที่สุด
ผลงานวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการ และผลงาน
สรางสรรค
มาก
รวม
3.82 0.90 มาก 4.08 .83 มาก 5.00
ที่สุด
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนใหเกิด
งานวิจัยและงานบริการวิชาการในเชิง
พาณิชย
3.1 จั ด ตั้ ง หน ว ยจั ด การผลผลิ ต ในระดั บ 3.70 0.81 มาก 4.04 0.92 มาก 5.00 มาก
ที่สุด
มหาวิทยาลัยเพื่อกอใหเกิดระบบและกลไกใน
การผลักดันผลการวิจัยสูการนาไปใชประโยชน
3.2 สร างเครื อข ายความร วมมื อกั บภาคธุ รกิ จ 3.59 0.83 มาก 4.00 0.87 มาก 5.00 มาก
เอกชนเพื่อผลักดันงานวิจัยและบริการวิชาการสู
ที่สุด
เชิงพาณิชย
มาก
รวม
3.65 0.80 มาก 4.00 0.86 มาก 5.00
ที่สุด
4. พัฒนาระบบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4 . 1 ทบทวนโครงสร างองค กรเพื่ อเพิ่ ม 3.70 0.81 มาก 4.08 0.93 มาก 5.00 มาก
ที่สุด
ประสิ ทธิ ภาพและความคล องตั วในการบริ หาร
จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
4.2 พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ เอื้ อ ให ก าร 3.76 0.80 มาก 3.92 0.98 มาก 5.00 มาก
บริหารจัดการองคกรมีความคลองตัว
ที่สุด
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ 3.76 0.89 มาก 4.00 1.06 มาก 5.00 มาก
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่สุด
มาก
รวม
3.74 0.79 มาก 4.00 .96 มาก 5.00
ที่สุด
มาก
รวมทุกยุทธศาสตร
3.75 0.83 มาก 4.02 0.87 มาก 4.90
ที่สุด

จากตาราง 82 พบว า บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
บริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.75
และ 4.02) โดยการบริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนความพึงพอใจสูงสุดเปน
ลําดับแรก ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2 เรงพัฒนานักวิจัยทุกศาสตรตามความเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล
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สวนการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.90)
4.1.12.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ปรากฏผลดังตาราง 83
ตาราง 83 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอคุณลักษณะของผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 37)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

1.ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทั กษะในการทํ างาน 3.62
เชิงรุกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับ ฟง ความพึ งพอใจของบุ คลากรใน 3.59
องคกรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และ 3.59
สนับสนุนผูรวมงานทุกระดับ

0.92

มาก

4.00 0.85 มาก

4.00

มาก

0.86

มาก

3.96 0.92 มาก

5.00

1.07

มาก

3.92 0.89 มาก

5.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

0.94

มาก

3.96 0.96 มาก

5.00

0.89

มาก

3.88 0.97 มาก

5.00

3.63 0.87

มาก

3.94 0.84 มาก 4.80

0.94

มาก

3.96 0.87 มาก

5.00

1.02

มาก

3.88 0.82 มาก

5.00

3.70 0.97

มาก

3.92 0.82 มาก 5.00

0.94

มาก

3.92 0.89 มาก

5.00

0.90

มาก

3.92 0.84 มาก

4.00

1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งาน 3.68
โดยไมโยนหรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
3.65
รวม

2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และให 3.68
กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให โ อกาสได พั ฒ นา 3.73
ตนเองในรูปแบบตางๆ
รวม

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 27)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่ น กรอง ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ การ 3.68
ตัดสินใจ และแกปญหา
3.2 ใช ป ระสบการณ ความรู เทคนิ ค วิ ธี ท่ี 3.57
ทันสมัยและขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทาง
แกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
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สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 37)
(n = 27)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
3.3 แกปญหาดวยความมุงมั่น ยึดประโยชน 3.62 0.89 มาก 3.92 0.98 มาก 5.00 มาก
สาธารณะและมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
ที่สุด
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ 3.57 0.87 มาก 3.96 1.08 มาก 5.00 มาก
แกปญหาและการตัดสินใจ
ที่สุด
มาก
รวม
3.61 0.87 มาก 3.93 0.89 มาก 4.75
ที่สุด
4.ความสามารถในการให คํ าแนะนํ าด านการ
ปฏิบัติตามพันธกิจของหนวยงาน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ
4.1 สามารถใหคําแนะนําดานการปฏิบัติตาม 3.54 0.84 มาก 3.88 0.86 มาก 5.00 มาก
พันธกิจของหนวยงาน
ที่สุด
4.2 สามารถใหคําแนะนําดานวิจัย

3.57

0.99

มาก

4.04 1.00 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

4.3 สามารถใหคําแนะนําดานบริการวิชาการ

3.59

0.96

มาก

3.92 0.98 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.57 0.88

มาก

3.95 0.92 มาก 5.00

3.59

0.93

มาก

4.00 0.94 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.59

0.90

มาก

4.04 0.72 มาก

4.00

มาก

3.62

0.92

มาก

4.12 0.77 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

3.68

0.97

มาก

4.04 0.87 มาก

5.00

มาก
ที่สุด

รวม
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 บริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ใช
ทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
5.2 บริหารงานมีประสิทธิผล คือ มีวิสัยทัศน
เชิ งยุ ทธศาสตร วางเป าหมายการปฏิ บั ติ งานที่
ชั ดเจนและอยู ในระดั บที่ ตอบสนองต อความ
คาดหวังของบุคลากร
5.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการได
อย างมี คุ ณภาพ สามารถดํ าเนิ นการแล วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด สร างความเชื่ อมั่ น
ไววางใจ
5.4 มีภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได
คือ สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอ
สงสั ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด วางระบบรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่
กําหนดไว

มาก
ที่สุด
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สายวิชาการ
สายสนับสนุน
(n = 37)
(n = 27)
ประเด็นการประเมิน
�
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ 𝑿𝑿
𝑿𝑿
5.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความ 3.65 0.98 มาก 4.08 0.84 มาก
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมา รวมทั้ ง มี ก าร
เปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปน
5.6 มี ห ลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ ใช อํ า นาจของ 3.57 0.99 มาก 4.08 0.74 มาก
ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ บั งคั บ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม
5.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียม 3.53 1.06 มาก 3.83 0.82 มาก
กัน
5.8 บริ ห ารงานอย า งมี ส ว นร ว ม/พยายาม 3.51 1.02 มาก 4.00 0.80 มาก
แสวงหาฉั น ทามติ คื อ รั บ ฟ ง ความพึ ง พอใจ
ของบุคลากร รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการรับ รู เรียนรู รวมแสดงทั ศนะ
รวมเสนอปญหา และรวมคิดแกไขปญหา5.9 มี ก ารกระจายอํ า นาจ คื อ มี ก ารมอบ 3.62 0.89 มาก 4.08 0.84 มาก
อํ า นาจและกระจายความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจ
5.10 มีคุณ ธรรม/จริย ธรรม คือ มีจิตสํานึ ก 3.59 0.98 มาก 4.08 0.84 มาก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
อยางมีศีลธรรม คุณธรรม

ประเมินตนเอง

X
5.00

ระดับ
มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

4.00

มาก

5.00 มากที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

5.00

มาก
ที่สุด

รวม

3.59 0.91

มาก

4.04 0.75 มาก 4.80

รวมทุกดาน

3.61 0.87

มาก

3.98 0.78 มาก 4.83

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตาราง 83 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะ
ของผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย ในภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก ( X = 3.61 และ 3.98)
โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ดานความสามารถในการสรางแรง
บันดาลใจ ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด ในดานการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
สว นผลการประเมิ น ตนเอง พบวา ผูอํานวยการสถาบัน วิจัย และพัฒ นามีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด (X = 4.83)
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4.1.12.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายได
ของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข อง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรากฏผลดังตาราง 84
ตาราง 84 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายไดของ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการเงินรายได
1. มีค วามสามารถในการแสวงหาเงิน รายได
จากภายนอก
2. บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มี ก ารเป ด เผยงบประมาณแก ผู เ กี่ ย วข อ ง
ทราบ
4. จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
รวม

สายวิชาการ
(n = 37)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 27)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.57

1.04

มาก

3.85 1.05 มาก

5.00 มากที่สุด

3.51
3.51

.99
1.04

มาก
มาก

3.92 1.09 มาก
3.92 1.06 มาก

5.00 มากที่สุด
5.00 มากทีส่ ุด

3.59

1.14

มาก

3.92 1.02 มาก

5.00 มากที่สุด

3.55

.99

มาก

3.90 1.01 มาก 5.00 มากที่สุด

จากตาราง 84 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินรายไดของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ( X = 3.55 และ 3.90) โดยประเด็นที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพึงพอใจสูงสุด
ไดแก การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายไดนั้น ในภาพรวมและรายดาน
พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X = 5.00)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปไดดังแผนภูมิ 17

ยุทธศาสตร์ 1
5
4.5
ธรรมาภิบาล

4
3.5
ยุทธศาสตร์ 4

3

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แรงบันดาลใจ

ยุทธศาสตร์ 2
ให้ คําแนะนํา

แก้ ปัญหา

ยุทธศาสตร์ 3
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

การบริหารงานของผูอํานวยการ

คุณลักษณะของผูอํานวยการ

แผนภูมิ 17 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.12.4 ผลสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน ชอบความทาทาย มั่นใจในตนเอง
มีบุคลิกภาพดี และมีวาทศิลป สุขุม ใหโอกาสคนและรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น มีความมุงมั่นและตั้งใจ
ในการทํางาน และมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน
ผลงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประทับใจ
การบริหารงานของผูอํานวยที่สะทอนใหเห็นภาพที่ชัดเจนในเชิงประจักษในปงบประมาณ 2560
คือ การทํางานที่เปนระบบโดยเฉพาะตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไว มีการพัฒนา
ระบบชองทางในการประชาสัมพันธในการใหขอมูลขาวสารและการกํากับติดตามตางๆ เชน ขาวสาร
แหลงทุนวิจัยจากภายนอก ระบบการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผานระบบออนไลน เปนตน การสงเสริม
และการสรางเครือขายความรวมมือในการทําวิจัยรวมกับชุมชนและทองถิ่น เชน มีการเชิญชุมชนและ
ทองถิ่นมากําหนดโจทยวิจัยรวมกันสงผลใหไดโจทยวิจัยที่มาจากพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น
การกระตุน สงเสริมและผลักดันใหทําวิจัย โดยการดูแลเอาใจใสโดยการจัดอบรมใหความรูในการทําวิจัย
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เชน การเขียนโครงการ การหาแหลงทุนภายนอก เชน สสส. วช. การสงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดรับ
แหลงทุนสนับสนุนในการทําวิจัย การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อเปดรับฟงความคิดเห็นจากคณะ
ตางๆ การใหผลตอบแทนในแงของเงินรางวัล โดย สามารถนําเสนอเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
1) มุ งเน น ส งเสริมให คณาจารยส รางสรรคงานวิจัย เพื่อผลิตนวัตกรรมที่สูการจดสิทธิบัต ร/
อนุสิทธิบัตร
2) การจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติไดอยางตอเนื่อง และกําลังจะกาวเขาสูป
ที่ 5 ในการจัดประชุม
3) การใหรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติกับนักวิจัยดีเดน ทั้งนี้เปนการกระตุนใหคณาจารยมีแรงผลักดัน
ในการทําวิจัยมากยิ่งขึ้น
4) ระบบ Website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดงาย ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสาร การดาวนโหลดเอกสารตางๆ เปนตน
5) การสรางเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในชุมชนกับนักวิจัยมากขึ้น โดย
มีการเชิญชาวบานในชุมชนมารวมสนทนาในประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นหลานี้ทําใหนักวิจัย
ไดหัวขอในการทําวิจัยเพื่อนํามาแกปญหา หรือพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเปนการวิจัยที่ตอบโจทยและสามารถ
นําผลการวิจัยมาแกปญหาในชุมชนไดจริง
6) มุงเนนเรื่องของการใหความรูกับนักวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และสัตวทดลอง
7) สงเสริมการนําผลการวิจัยไปเผยแพรลงในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และการใหบริการ
ตรวจสอบบทความที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ
8) นโยบายสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยของอาจารยที่ยกระดับความเขมขึ้น อาทิ การนํา
ผลการวิจัยไปเผยแพรลงในฐานขอมูล จากเดิมที่นักวิจัยนําผลการวิจัยไปเผยแพรลงในฐานขอมูล กลุม 2
(TCI2) ก็จะไดรับเงินรางวัลในการเผยแพรขอมูล จํานวน 5,000 บาท แตในปจจุบันตองเผยแพรลงใน
ฐานขอมูล กลุม 1 (TCI1) จึงจะมีเงินรางวัลมอบใหกับนักวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรมีการจัด สรรงบประมาณสนับสนุน ทุน ใหนั กวิ จัยรุ นใหม ใหมากขึ้น และมีความเนื่อง
และกําหนดเกณฑในการตีพิมพที่ลดเกณฑใหต่ํากวานักวิจัยรุนเกา เชน การนําผลการวิจัยมาเผยแพรใน
ฐานขอมูล ควรจะอนุโลมใหเผยแพรลงในฐานขอมูล กลุม 2 (TCI2) หรือ ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ (Proceedings) สําหรับกลุมนักวิจัยรุนใหม
2) การทําวิจั ยในชั้น เรียน ไดงบประมาณคอนขางนอย ซึ่งงานวิจัยในชั้นเรีย นสวนใหญเป น
งานวิจัยที่ศึกษากับนักศึกษาในชั้นเรียน แลวนําผลการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
หองเรี ย นจริ งๆ ดังนั้ น ควรจั ดสรรงบประมาณในการวิจัยในชั้น เรียนใหมากขึ้น เพื่อสรางขวัญ และ
กําลังใจใหทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป ซึ่งประโยชนจากการทําวิจัยในชั้นเรียนถือไดวาเกิดประโยชนโดยตรง
ตอตัวนักศึกษา และควรลดมาตรฐานตัวชี้วัดในการพิจารณางบประมาณที่ตั้งไวทสี่ ูงเกินไป
3) ควรมีเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการทําวิจัยแยกระหวางสาขาวิทยาศาสตร
กับสังคมศาสตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ ในการจัดผูทรงคุณวุฒิใน
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การวิพากษงานวิจัยควรจัดใหมีความหลากหลายใหครอบคลุมในทุกกลุมสาขาวิชา เพื่อใหงานวิจัยนั้น
สามารถนําไปตอยอดไดจริง
4) ควรมีการจัดทําระบบออนไลนเกี่ยวกับการติดตามความกาวหนาของขั้นตอนในการทําวิจัย
ของนักวิจัยแตละคน
5) ควรพัฒนาระบบในการเบิกจายที่ยังมีความลาชาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6) ในกรณี การทํ าวิ จัย ของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จะมีการทําวิจัยเกี่ย วกับเชื้อจุลินทรีย
ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรหาหนวยงานเฉพาะเพื่อเขามาดูแลเรื่องของ Material transfer
agreement
7) ควรแสวงแหลงทุนวิจัยจากภายนอกใหมากขึ้น เพื่อจะไดเปนการหารายไดเขามหาวิทยาลัย
และเพื่อพัฒนานักวิจัยตอไป
8) ดานการบริหารเงินรายได กลาวคือ ควรบริหารเงินรายไดใหเกิดประโยชนสูงสุดและควรมี
การบริหารงานที่โปรงใส ไมเอื้อประโยชนใหฝายใดฝายหนึ่ง
9) ดานระบบการบริการ ในภาพรวมบุคลากรเสนอแนะวาควรมีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการบริการใหมีประภาพมากยิ่งขึ้น เชน ระบบการจัดสงเอกสารตางๆ ที่มายังคณะ จะเปน
เอกสารดวนและดวนที่สุดเสมอ สงผลใหอาจารยที่มีภาระงานเยอะไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ระบบการทํางานที่ไมกระจายงานและไมคอยยืดหยุนในการใหบริการ เชน งาน
เอกสารบางเรื่องจะอยูที่บุคลากรหรือเจาหนาที่เพียงคนเดียว และเจาหนาที่บางคนรับผิดชอบงานหลาย
อยาง สงผลใหยากในการติดตอประสานงานและดําเนินการ นอกจากนี้ควรอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่มากยิ่งขึ้น เชน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ และการใหบริการรถ รับ - สง
10) ควรจัดตั้งใหมีศูนยกลางหรือหนวยรับโจทยจากสถานประกอบการ, วิสาหกิจ จากภายนอก
แลวนํามาเสนอใหนักวิจัยแลวแตความถนัด และควรสรางเครือขายดานงานวิจัยใหเหมาะสมกับแตละ
ศาสตรและงานหรือโครงการตางๆ
11) ควรยกเลิกการมอบรางวัลใหกับนักวิจัย เพราะ อาจารยที่ไดรับรางวัลสวนใหญสอนนอย
หรือแทบไมมีเวลาสอนเลยจึงไปทําวิจัยถาจะมีการมอบรางวัลผูทําไดคาตีพิมพสูงสุดก็ไมเปนไรแตรางวัล
อื่นควรยกเลิก
4.1.12.5 ผลการสัมภาษณผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดแก

การบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไวในแผนปฏิบตั ิราชการ
มีการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง สวนผลงานที่ประสบความสําเร็จที่สําคัญ

1) มีการทบทวนกรอบและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการใหเกิดผล
งานเชิงบูรณาการเพื่อแกไขปญหาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย โดย 1. ทําการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงพื้นที่โดย
การทํางานรวมกับกรมพัฒนาสังคมและกรมพัฒนาจังหวัด 2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (DataBase) ของงานบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง ตอนนี้ อ ยู ใ นระหว า งขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ เพื่ อ รวบรวมเป น
mapping ของ ของงานบริการวิชาการ 3. กําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนตนแบบ เพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมมี
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ชุมชนตนแบบเพียง ชุมชนเดียว และจะขยายตอไป เปน 4 ชุมชน และ 4. เชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
และบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยทําการสรางเครือขายกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เชน
เครือขายเศรษฐกิจสรางสรรค, บริษัท TOYOTA โครงการเปลี่ยนขยะใหเปนกองทุน, โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล บริษัทดานการเกษตร ศูนยการคา เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ 5. จัดตั้งหนวย
จัดการผลผลิต โดยการจัดทําหนวย Licensing ของนวัตกรรมแตละชิ้นงาน 6. สรางเครือขายกับธุรกิจ
เอกชน เพื่อสงเสริมงานวิจัยในเชิงพานิชย
2) การพั ฒ นานั กวิ จั ย ทุ กศาสตรตามความเชี่ย วชาญเพื่อใหเกิดผลงานวิจัย เชิงบูร ณาการที่
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีกองทุนสนับสนุนการเรียนการ
สอน ไดแก ทุนนักวิจัยหนาใหม ทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกกจากนี้ยัง
มีรางวัลสําหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย คือถาไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล TCI d]6j, 1 ไดรับเงิน
สนับสนุน จํานวน 5,000 ตีพิมพในฐานขอมูลฐานขอมูล ISI ไดรับทุนสนับสนุน จํานวน 10,000 บาท
3) การพั ฒ นาระบบและกลไกเพื่ อสนับ สนุ น ใหเกิ ดงานวิจั ย และงานบริ การวิช าการในเชิ ง
พาณิชย โดยสนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา
4) พัฒนาระบบกลไก การพิจารณาทุนวิจัย และกํากับติดตาม โดยการปรับเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณางานวิจัย จากแบบ Peer Review เปนแบบ Face to Face โดยใหนักวิจัยมานําเสนอ
โครงการวิ จั ย และเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญในแต ล ะสาขา พิ จ ารณา ให ข อ เสนอแนะ ไหม โดยดู จ าก
วิธีดําเนินการวิจัย ความเปนเหตุเปนผล งบประมาณ จัดลําดับแลวทําการตัดสินรวมกันวาผานหรือไม
ผาน ควรปรับปรุงตรงไหน ไดรับงบประมาณเทาไร จากนั้นกใหแกไขมาตามขอเสนอแนะ พอผานไป
6 เดือน ตองมานําเสนอ และจะขยายเวลาทําวิจัยได 1 ครั้ง ไมเกิน 6 เดือน ถาไมเสร็จก็ใหคืนงบเลย
นอกจากนี้ก็ใชวิธีการกํากับติดตาม เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
1) การจัดทําวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
เปนภาษาอังกฤษ โดยจะทําการตีพิมพปละ 2 ฉบับ ซึ่งกําลังดําเนินการเตรียมที่จะเขาสูฐานขอมูล ACI
โดยดําเนินการเกณฑ เชน รูปภาพและรายการอางอิงจะทําเปนภาษาอังกฤษ
2) สนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพยสินทางปญญา และแนะนําเรื่อง
การเขียน โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยขอนแกนมารวมเปนวิทยากร ซึ่งใน
ป พ.ศ. 2560 นี้ไดมีผลงานของอาจารยเขารวมจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา
และนําไปแสดงในงาน Thailand tech show จํานวน 31 ผลงาน ซึ่งในจํานวนนี้ไดรับความสนใจจาก
ผูป ระกอบการ 2 ผลงาน ไดแก กระถางตนไมจากเศษผงใบยาสูบ และสียอมเสนไหมและเสนใยฝายจาก
แอคติโนมัยซีต
3) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เกี่ยวกับการใช
สัตวในการวิจัย ซึ่งตอนนี้คูมือสําหรับนักวิจัยเสร็จแลวเหลือในสวนของคูมือสําหรับคณะกรรมการ
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ปญหาอุปสรรค
1) ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งมีผลกระทบตอแหลงทุนภายนอกมาก
2) การพัฒนาระบบฐานขอมูลการทําวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งกรณีทุนภายนอกจะ
ติดขัดในเรื่องตองรอการทําสําเนาเอกสารจากสวนกลางกอนถึงจะแจงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จึง
ทําใหเกิดความลาชาในการอัพเดตขอมูลใหเปนปจจุบัน
สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป
1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแจงสถานะการพิจารณาทุนวิจัยและการเบิกจายทุนวิจัย
ใหกับนักวิจัยทราบ ซึ่งปจจุบันสํานักวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการยูแลว เชน มีฐานขอมูลออนไลน แลว
เวลาโอนเงินเขาบัญชีก็มีเมลแจงใหทราบ แตจะทําใหดีและรวดเร็วมากขึ้น
2) ) ดําเนินการดานหนวยจัดการผลผลิต โดยการจัดทําหนวย Licensing ของนวัตกรรมแตละ
ชิ้นงาน ใหมีความตอเนื่อง
3) การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยและงานบริการวิชาการในเชิง
พาณิชย โดยสนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา ใหมีความชัดเจนและสมบูรณ
รวมทั้งขยายเครือขายกับธุรกิจเอกชนใหเพิ่มขึ้น
4) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีศักยภาพในการจัดทําขอเสนอโครงการแบบบูรณาการ เพื่อให
สอดคลองกับโจทยวิจัยของทองถิ่น และยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ
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4.1.13 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
4.1.13.1 ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อการบริ ห ารงานของ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปรากฏผลดังตาราง 85
ตาราง 85 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ประเด็นการประเมิน
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาความสามารถในการควบคุมภายในและ
ปรับปรุงระบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี
1.2 พั ฒ นาการจั ด การความรู อ ย า งเป น ระบบใน
สํานักงานฯ
1.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานในสํานักงานฯมีการพัฒนา
สํานักงานสูสํานักงานสีเขียว (Green Office)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนาใหมีการจัดทําภาระงานและมีการประเมินคา
งานในหน า ที่ ร ายตํ า แหน ง ของบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
อธิการบดี
2.2 สร า งเครื อ ข า ยและมี กิ จ กรรมร ว มกั น ระหว า ง
บุคลากร
2.3 สงเสริมใหความรูดานภาษา ตางประเทศและดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
2.4 สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ
2.5 สงเสริมสุขภาพของบุคลากร
รวม
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
3.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการใช
งานรวมกันเปนเครือขายระหวางหนวยงาน
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีมาใช
ในการปฏิบัติงาน
3.3 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทุกยุทธศาสตร

สายวิชาการ
(n=145)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n=134)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

3.74 0.64 มาก 3.90 0.71 มาก

4.00

มาก

3.67 0.66 มาก 3.90 0.77 มาก

4.00

มาก

3.72 0.72 มาก 4.11 0.71 มาก

5.00 มากทีสุด

3.71 0.67 มาก 3.97 0.66 มาก

4.33

มาก

3.60 0.73 มาก 3.90 0.79 มาก

4.00

มาก

3.67 0.76 มาก 3.88 0.83 มาก

5.00 มากที่สุด

3.57 0.82 มาก 3.80 0.74 มาก

4.00

3.65 0.78 มาก 3.89 0.74 มาก
3.66 0.84 มาก 3.91 0.76 มาก
3.63 0.79 มาก 3.86 0.70 มาก

4.00 มาก
5.00 มากที่สุด
4.4 มาก

3.70 0.78 มาก 3.89 0.76 มาก

4.00

3.68 0.73 มาก 3.96 0.74 มาก

5.00 มากที่สุด

3.64 0.76 มาก 3.83 0.82 มาก
3.67 0.76 มาก 3.89 0.72 มาก
3.67 0.47 มาก 3.90 0.65 มาก

4.00
4.33
4.22

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 85 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.67 และ 3.90)
โดยการบริหารที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเปนลําดับแรก ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ
สวนผลการประเมินตนเอง พบวา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีความพึ งพอใจตอการ
บริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายดานในระดับมาก (X = 4.22)
4.1.13.2 ผลการประเมิ น ความพึง พอใจของบุค ลากรต อคุ ณ ลัก ษณะของผู อํา นวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ปรากฏผลดังตาราง 86
ตาราง 86 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะของผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ประเด็นการศึกษา
1.ภาวะผูนํา
1.1 มีความสามารถและทักษะในการทํางานเชิงรุกและมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.2 รับฟงความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
1.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ เกื้อกูล และสนับสนุน
ผูรวมงานทุกระดับ
1.4 มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ งานโดยไมโยน
หรือปดความรับผิดชอบ
1.5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ
รวม
2.ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
2.1 มีความสามารถในการเสริมแรง และใหกําลังใจ
ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 สงเสริม สนั บสนุ นให โอกาสไดพัฒ นาตนเองใน
รูปแบบตางๆ
รวม
3.ความสามารถในการแกปญหา
3.1 กลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูล เพื่อการตัดสินใจ และ
แกปญหา

สายวิชาการ
(n=145)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

สายสนับสนุน
(n=134)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ประเมิน
ตนเอง
X ระดับ
ปาน
กลาง

3.73

0.68

มาก

4.04

0.72 มาก 3.00

3.66

0.78

มาก

4.11

0.68

3.74

0.82

มาก

4.13

0.69 มาก 5.00

3.68

0.85

มาก

4.13

0.70 มาก 4.00

มาก

3.79 0.78 มาก
3.72 0.78 มาก

4.07 0.67 มาก 4.00
4.09 0.61 มาก 4.20

มาก
มาก

3.65

0.81

มาก

4.02

0.71 มาก 4.00

มาก

3.65

0.77

มาก

4.05

0.65 มาก 4.00

มาก

3.65 0.79 มาก

4.03 0.64 มาก 4.00

มาก

3.76

4.07

มาก

0.72

มาก

มาก 5.00

0.76 มาก 4.00

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ประเด็นการศึกษา

สายวิชาการ
(n=145)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

3.2 ใชประสบการณ ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัยและ
ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อหาทางแกไขปญหาที่ซับซอน 3.75
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แกปญหาดวยความมุงมั่น ยึดประโยชนสาธารณะ
3.79
และมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง
3.4 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแกปญหา
3.78
และการตัดสินใจ
รวม
4.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.1 บริหารงานมีประสิทธิภาพ คือใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสวนรวม
4.2 บริ หารงานมี ประสิ ทธิ ผล คื อ มี วิ สั ยทั ศน เชิ ง
ยุทธศาสตรวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูใน
ระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของบุคลากร
4.3 มีการตอบสนอง คือ สามารถใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ
4.4 มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบ/สามารถตรวจสอบได คื อ
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมือ่ มีขอสงสัย รวมทั้งมี
การจัดวางระบบรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
4.5 เปดเผย/โปรงใส คือ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่
จําเปน
4.6 มี ห ลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ ใช อํ า นาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวย
ความเปนธรรม
4.7 มีความเสมอภาค คือใหบริการอยางเทาเทียมกัน
4.8 บริหารงานอยางมีสวนรวม/พยายามแสวงหาฉันทํา
มติ คื อ รั บฟ งความพึง พอใจของบุคลากร รวมทั้ง เป ด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู รวมแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหา และรวมคิดแกไขปญหา
4.9 มี ก ารกระจายอํ า นาจ คื อ มี ก ารมอบอํ า นาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
4.10 มี คุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม คื อ มี จิ ต สํ า นึ ก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม
คุณธรรม

0.76

มาก

0.72

มาก

0.76

มาก

3.77 0.74 มาก

สายสนับสนุน
(n=134)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

4.03

ประเมิน
ตนเอง
X ระดับ

0.76 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
4.14 0.73 มาก 5.00
ที่สุด
มาก
4.08 0.67 มาก 4.75
ที่สุด
4.08

0.69 มาก 5.00

3.74

0.77

มาก

4.13

0.69 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.68

0.70

มาก

4.07

0.67 มาก 4.00

มาก

3.78

0.74

มาก

4.11

0.65 มาก 4.00

มาก

3.73

0.75

มาก

4.13

0.69 มาก 4.00

มาก

3.78

0.77

มาก

4.17

0.67 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.77

0.76

มาก

4.12

0.64 มาก 4.00

มาก

3.73

0.81

มาก

4.03

0.71 มาก 4.00

มาก

3.76

0.67

มาก

4.01

0.72 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.69

0.72

มาก

4.00

0.79 มาก 5.00

มาก
ที่สุด

3.74

0.77

มาก

4.12

0.79 มาก 5.00

มาก
ที่สุด
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สายวิชาการ
(n=145)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ประเด็นการศึกษา
รวม

3.74 0.74 มาก

รวมทุกดาน

3.72 0.77 มาก

สายสนับสนุน
(n=134)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

ประเมิน
ตนเอง
X ระดับ
มาก
4.02 0.68 มาก 4.50
ที่สุด
4.00 0.67 มาก 4.36 มาก

จากตาราง 86 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะ
ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.72 และ 4.00)
โดยคุ ณลักษณะที่บุ คลากรสายวิ ชาการมีความพึงพอใจสูงสุด ได แก ความสามารถในการแกปญหา
ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ภาวะผูนํา
ส ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว า ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค วามพึ ง พอใจต อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมาก (X = 4.36)
4.1.13.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการเงินรายได
ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ตาราง 87 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการบริหารจัดการเงินรายได
ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ประเด็นการประเมิน

สายวิชาการ
(n = 145)
�
𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ
𝑿𝑿

การบริหารจัดการเงินรายได
1.1 มีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได 3.53
จากภายนอก
1 . 2 บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด อ ย า ง มี
3.55
ประสิทธิภาพ
1.3 มีการเปดเผยงบประมาณแกผูเกี่ยวของ
3.49
ทราบ
1.4 จั ด บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
งบประมาณที่ตอเนื่องและมีมาตรฐาน
3.52
รวม

สายสนับสนุน
ประเมินตนเอง
(n = 134)
� 𝑺𝑺𝑺𝑺 ระดับ X
ระดับ
𝑿𝑿

0.80

มาก

3.64 0.83 มาก

3.00

ปาน
กลาง

0.77

มาก

3.81 0.76 มาก

4.00

มาก

0.84

ปาน
3.72 0.78 มาก
กลาง

5.00 มากที่สุด

0.75

มาก

3.77 0.76 มาก

4.00

มาก

3.52 0.79

มาก

3.74 0.72 มาก 4.00

มาก
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จากตาราง 87 พบวา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินรายไดของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.52
และ 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารเงิน
รายได อยู ในระดั บ ปานกลางและระดั บ มาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับ สนุน ความพึงพอใจในทุก
ประเด็นอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุด
ไดแก บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
การผลประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายไดนั้น ในภาพรวม พบวา มีความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก (X = 4.00)
ผลการประเมิ นความพึงพอใจตอการบริห ารงานและความพึ งพอใจตอคุณลักษณะของ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี สรุปไดดังแผนภูมิ 18
ยุทธศาสตร์
1
5
4.5
4
3.5

ธรรมาภิบาล

3
ยุทธศาสตร์
3

ยุทธศาสตร์
2

ภาวะผู้นํา
5
4.5
4
3.5
3

แก้ ปัญหา

สายวิชาการ

การบริหารงานของผูอํานวยการ

สายสนับสนุน

คุณลักษณะของผูอํานวยการ

แผนภูมิ 18 ความพึงพอใจตอการบริหารงานและความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณลักษณะ
ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แรงบันดาลใจ
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4.1.13.4 ผลสนทนากลุมและขอคําถามปลายเปด
คุณลักษณะของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ธรรม มี จิ ต ใจเมตตากรุ ณ า ให ค วาม
ชวยเหลือผูอื่น สามารถระงับอารมณโกรธไดเปนอยางดี ความรับผิดชอบและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา มีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน คอยกํากับติดตามงานตลอดเวลา เปนบุคคลที่คิดบวก
มีความเสียสละในการทํางาน มีความเปนกันเอง ไมถือตัว และทํางานรวมกันกับผูอื่นเสมือนพี่ชวยเหลือ
นอง นอกจากนี้ ยังมีความรอบคอบในการบริหารงาน อาทิ การตัดสินใจในบางเรื่องนั้น ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีจะไมตัดสินใจโดยพลการ ทั้งนี้ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดใหบุคลากรใน
หนวยงานรวมกันตัดสินใจเพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุด
ผลงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีที่ประทับใจ
1) พัฒนาหนวยงานใหเปนไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ยังไดรับเหรียญรางวัลเหรียญเงิน จาก
โครงการสํ านั กงานสี เขี ยว (Green Office) ซึ่งเปน โครงการสงเสริมการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมใน
สํานักงาน ลดการใชพลังงาน ดําเนินกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) ขั บ เคลื่ อ นโครงการต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ข อง
มหาวิทยาลัย
3) สรางความสามัคคีปรองดอง และความรับผิดชอบรวมกันระหวางบุคลากรในแตละหนวยงาน
อาทิ การใหบุคลากรในแตละหนวยงานไดทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ถือเปนการสรางเครือขายระหวาง
บุคลากร การมีความรับผิ ดชอบรวมกั น และรับฟงซึ่งกัน และกั น เปนไปตามยุทธศาสตรที่ 3 การ
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ในสวนของการสรางเครือขายและมีกิจกรรมรวมกัน
ระหวางบุคลากร
4) มีการวางแผนการดําเนินงานของหนวยงานในระยะยาว
5) การปรับเปลี่ยนคําสั่งในการดําเนินงานใหมีความชัดเจนเพื่อแกไขปญหาการทํางาน อาทิ
จากปญหาเดิมที่มีรายชื่อใหไดตําแหนงในการทํางาน แตกลับไมมีคนทํางาน จึงไดทําการปรับเปลี่ยน
คําสั่ง โดยพิจารณาวาบุคคลใดมีหนาที่ปฏิบัติงานอะไร ก็จะทําคําสั่งใหตรงตามความเปนจริง
6) สรางเครือขายความรวมมือระหวางบุคลากรในหนวยงาน ใหรับฟงปญหาและชวยกันหาทาง
ออกของปญหารวมกัน เพื่อใหการบริหารงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
7) จัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และถึงแมวาบุคลากรที่ชวยทํางานมีคอนขางจํากัด แตก็
สามารถขับเคลื่อนโครงการไดอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) บุคคลที่จะเขามาเปนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีควรจะตองรอบรู รอบดาน มองเห็น
กระบวนการองครวมของมหาวิทยาลัย
2) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีควรใหความสําคัญกับบุคลากรในหนวยงานอยางเทาเทียม
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4.1.13.5 ผลการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มีการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรทั้ง 3 ยุทธศาสตร และการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
อยางตอเนื่อง และประสบความสําเร็จที่สําคัญ ไดแก
1) E -office ซึ่งปกอนหนาไดเหรียญเงิน และความจริงปนี้ทางมหาวิทยาลัยจะพัฒนาตอ
เพื่อใหไดเหรียญทอง แตทางกรมพัฒนาพลังงาน มีขอกําหนดวา ผูที่ไดรับรางวัลไปแลว ไมสามารถสมัคร
ใหมไดตองเวนไป 2 ป ดังนั้นทางสํานักงานอธิการบดีจึงไดกําหนดนโยบายไววา ป 62 เราจะสงเขา
ประกวดใหม ซึ่งเราทํ า แผนไว ห มดแล ว และคิดวา ศักยภาพของเราจะไดถึ งเหรีย ญทอง ซึ่งเราก็ จ ะ
พยายามทําใหไดถึงเหรียญทอง นอกจากนี้ กิจกรรมของ e- office ไดกําหนดไววา ปตอไป เราจะซื้อ
กระดาษเปนรายไตรมาส โดยใชกระดาษ green office
2) การเสริมสรางบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนของ
สํานักงานอธิการ ไดรับการประเมินเพื่อใหเขาสูตําแหนงชํานาญการประมาณ 6- 7 คน ซึ่งหากเทียบกับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏในกลุมภาคเหนือด วยกั นแลว ก็นับว า มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพิ บูลสงครามมีการ
ดําเนินการในการพัฒนาบุคลากรกาวหนากวามหาวิทยาลัยอื่นๆ
3) มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการคัดเลือกใหไปเรียนภาษาตางประเทศที่
ฟลิปปนส กองละ 1-2 คน รวมแลวประมาณ 10 กวาคน เปนเวลา 15 วัน และมีทุนสําหรับเรียน
ภาษาตางประเทศทางอินเตอรเน็ต ทุนละ 10,000 บาท
4) สํ า นั ก งานอธิ การบดี มีการสงเสริมสนั บ สนุ น การนําระบบเทคโนโลยีม าใชใ นการ
ปฏิบัติงาน โดยศูนย IT ซึ่งสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดชวยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการ
บริ ห ารจั ด การ อาทิ สํ า หรั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง E- document การจองรถ การจองห อ งประชุ ม
นอกจากนี้แอพลิเคชั่น ในการแจงการใชน้ํา ประปา และไฟฟา
ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การนํ า ระบบเทคโนโลยี ม าใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และการช ว ยให
ประหยัดพลังงาน ทําใหเกิดการปรับลดคาใชจายดานคาไฟฟา และปนี้คาดวาจะประหยัดคาใชจายได
เพิ่มขึ้นอีก เพราะไดรับงบประมาณสนับสนุนอีก 50 ลาน ในการจัดทําแผงโซลาเซลล ซึ่งคาดวานาจะ
ชวยประหยัดพลังงานไดอีก
สําหรับการพัฒนาตนเองนั้น ปที่ผานมาผูอํานวยงานสํานักงานอธิการบดี ไดปรับปรุงระบบ
การบริหารงานและมีการมอบอํานาจใหกับผูอํานวยการกองตางๆ โดยผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนผูกํากับติดตาม ทําใหการทํางานมีระบบและลดขั้นตอนมากขึ้น
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สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป
สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมี
ความรูความสามารถและความชํานาญและมีความกาวหนาในวิชาชีพกาวเขาสูตําแหนงชํานาญการตอไป
การพัฒนาและปรับปรุงหองเรียน การเตรียมความพรอมของหองเรียน ใหมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอจํานวนผูเรียน การพัฒนาระบบการควบคุมหองเรียนโดยระบบ smartcard

