บทที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดาเนิ นงานตามแผนงานโครงการ 2) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ายงบประมาณของโครงการ
3) เพื่อประเมินคุ ณภาพของนักศึ กษาและคุณภาพงานวิ จัยของอาจารย์ และ 4) เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วิธีดาเนินการประเมิน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) แหล่ง ข้อมูลด้าน
เอกสาร ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ 2) แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน/สานัก บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และ
นัก ศึ ก ษา เครื่ องมือ ที่ ใช้ ได้ แก่ แบบบั นทึ ก ข้อ มู ล ประเด็ นค าถามการสนทนากลุ่ม แบบสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินตนเองของผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดย การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
2560
1.1 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีผลการดาเนินการดังนี้
1.1.1 หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบันมีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและ
ครอบคลุ ม ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 และ 4 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 และ 4 ซึ่ง จะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามบทบาทพันธกิจที่รับผิดชอบ
1.1.2 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนของคณะ สานัก สถาบั น ประจาปี
งบประมาณ 2560 พบว่าทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินโครงการตามแผนทุกโครงการ
ร้อยละ 100 และพบว่าโครงการ จานวน 778 โครงการ เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการ
มากที่สุด จานวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.31 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวน 224
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการน้อยที่สุด จานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69
1.1.3 ผลการวิเคราะห์การใช้ง บประมาณในการดาเนินโครงการของคณะ สานัก
สถาบันปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า การดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมเป็น
เงิน 56,153,781 บาท พบว่างบประมาณในการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์สูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่
4 ร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 27.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 26.02 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 4.17
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1.1.4 การใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริงตามแผน เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 50,858,764.23
บาทจากงบประมาณทังสิ้น 56,153,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.57 มีงบประมาณเหลือจ่ายคิดเป็นร้อย
ละ 9.42 หน่วยงานที่มีงบประมาณเหลือจ่ายสูงสุด คือคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.49 รองลงมา
คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็น ร้อยละ 21.07 และหน่วยงานที่ง บประมาณ
เหลือจ่ายต่าสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 0.04
1.1.5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการดาเนินโครงการของคณะ สานัก สถาบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการบรรลุและผ่านตัวชี้วัด 3 ใน 4 ร้อยละ 91.19 บรรลุตามมิติ
เวลาร้อยละ 86.40 มิติงบประมาณร้อยละ 88.86 มิติตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.63 และมิติเชิง
คุณภาพร้อยละ 89.25 เมื่อพิจารณาผลการดาเนินการจาแนกตามหน่วยงาน พบว่า การผ่านตัวชี้วัด 3
ใน 4 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการดาเนินการร้อยละ
100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้นคณะครุศาสตร์มี
ผลการดาเนิน การผ่ านเกณฑ์ ร้อ ยละ 60.92 มิ ติ เชิ ง เวลา พบว่ า สถาบั น วิจั ย และพัฒ นามี ผ ลการ
ดาเนินการร้อยละ 100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75
ยกเว้นคณะครุศาสตร์ มีผลดาเนินการร้อยละ 59.77 มิติเชิงงบประมาณ พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ยมี ผลการด าเนิน การร้ อ ยละ100 และหน่ ว ยงานส่ว นใหญ่ มี ผ ลการ
ดาเนินการผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้นคณะครุศาสตร์มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60.92 มิติเชิงปริมาณ พบว่าหน่วยงานส่ วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 75
ยกเว้นคณะครุศาสตร์มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 48.28 มิติเชิงคุณภาพ พบว่าสถาบันวิจัย
และพัฒนามีผลการดาเนินการร้ อยละ100 และหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 75 ยกเว้นคณะครุศาสตร์มีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 64.37
1.1.6 ผลการวิเคราะห์โครงการและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ พบว่า โครงการที่ดาเนินการเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนมีจานวนสูง สุด คิดเป็นร้อยละ
52.32 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตมธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 12.21 และต่าสุดคือยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างคิดเป็นร้อยละ 6.68 เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการจาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.36 มีประสิทธิภาพร้อยละ 80.84 และ
มีประสิทธิภาพร้อยละ 79.96
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปได้ ดังนี้
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยมียอดรวมทั้ง สิ้น 762,450,100 บาท โดยมี
สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณแผ่นดิน 521,450,100
บาท คิดเป็นร้อยละ 68.39 งบประมาณเงินรายได้ 241,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.61 ส่วน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 มียอดรวมทั้ง สิ้น 866,375,400 บาท มีสัดส่วนของ
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งบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณแผ่นดิน 602,753,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.57 งบประมาณเงินรายได้ 263,622,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ทั้ง นี้ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 103,925,300 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.00 โดยงบประมาณแผ่นดินลดลงจานวน 81,303,300 บาท หรือลดลงร้อยละ 13.49
และงบประมาณเงินรายได้ลดลงจานวน 22,622,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.58
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัย จานวน 762,450,100 บาท สามารถจาแนกออกเป็น 1) งบ
บุคลากร จานวน 127,550,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.73 2) งบดาเนินงาน จานวน 202,941,700
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.62 3)งบลงทุ น จ านวน 169,316,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.21 4)
งบอุ ด หนุ น จ านวน 224,938,800 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.50 และ 5) งบรายจ่ า ยอื่ น จ านวน
37,702,800 บาท (รวมงบกลาง) คิดเป็นร้อยละ 4.94
ทั้ ง นี้ งบอุ ด หนุ น จ านวน 224,938,800 บาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินจานวน 191,964,000 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จานวน
4,800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรบางส่วนอยู่ในงบดาเนินงานจากงบประมาณ
แผ่นดินจานวน 21,314,100 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จานวน 11,264,200 บาท ดังนั้นงบ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจึงมีจานวนทั้งสิ้น 356,892,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.81 ของ
งบประมาณทั้ง หมด ซึ่ง เป็ นค่ าใช้ จ่า ยที่ มีสั ดส่ วนสูง มาก ซึ่ง จะส่ง ผลกระทบต่อ การด าเนิน งานของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง
2.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย พบว่า
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรีย นรู้ต ลอดชี วิ ต มากที่สุ ด จานวน 374,604,800 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 49.13 รองลงมา คื อ
แผนงานบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จานวน 352 ,151,400
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.19 และจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่ง แวดล้อม
น้อยที่สุด จานวน 412,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06
2.4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จานวน
778 โครงการ คิดเป็นจานวนเงิน 56,153,781 บาท โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน มากที่สุด
จานวน 24,029,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ปฏิรูปการวิจัยและ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ จานวน 15,169,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จานวน 14,613,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.02 และยุทธศาสตร์ที่น้อยที่สุด คือ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บการทะนุ บ ารุ ง งานด้ า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมภาคเหนือ ตอนล่ า ง จ านวน
2,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17
2.5 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สานักงานอธิการบดี จานวน
593,163,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยรายจ่ายหลั ก คือ เงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
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มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาตามสัญญา และลูกจ้างประจาตามสัญญา โดยใช้จ่ายเป็นงบบุคลากร
ในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว และงบอุดหนุนในหมวดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็น
งบลงทุน ในหมวดค่าสิ่งก่อสร้าง ส่วนคณะที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดเช่นเดียวกับงบประมาณปี 2559
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 18,000,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.36 รองลงมา คือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 16,708,600 คิดเป็นร้อยละ 2.19 และคณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ จานวน 12,449,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 ตามลาดับ ส่วนหน่วยงานที่ไ ด้รับ
งบประมาณน้อยที่สุด คือ โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 390,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.05 และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบกลางสาหรับอธิการบดี จานวน 8,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.05
2.6 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาแนกรายหมวดค่าใช้จ่าย พบว่า เงินอุดหนุนได้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินมากที่สุด 209,038,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.417 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ และได้รับงบเงินรายได้ 15,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.085 อันดับสอง ได้แก่ หมวด
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณแผ่ น ดิ น 138,027,300 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.103 และเงิ น รายได้
14,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.854 อันดับสาม หมวดเงินเดือน งบประมาณแผ่นดิน 79,943,100
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.49 (ไม่มีการใช้เงินรายได้) ส่วนค่าจ้างชั่วคราวได้งบประมาณแผ่นดินน้อยที่สุด
3,627,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.476 และได้รับจากงบเงินรายได้ 43,979,800 บาท คิดเป็นร้อยละ
5.768
ถ้าพิจารณาเฉพาะงบเงินรายได้ พบว่า หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ได้รับการจัดสรรมาก
เป็นอันดับหนึ่ง 125,458,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.058 ของเงินรายได้ (หรือร้อยละ 16.455 ของ
เงินงบประมาณรวมทั้งหมด) อันดับสอง ค่าจ้างชั่วคราว 43,979,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.249 ของ
งบประมาณเงิ น รายได้ (หรื อ ร้ อ ยละ 5.768 ของเงิ น งบประมาณรวมทั้ ง หมด) อั น ดั บ สามค่ า
สาธารณูปโภค 29,260,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.141 ของงบเงินรายได้ (หรือร้อยละ 3.838
ของเงินงบประมาณทั้งหมด) ส่วนรายจ่ายอื่นได้รับงบเงินรายได้น้อยที่สุด 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
0.207 ของเงินรายได้ (หรือร้อยละ 0.066 ของงบประมาณทั้งหมด)
2.7 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน
2.7.1 สานักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้ง สิ้น 593,163,000
บาท (77.797) ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 455,754,200 บาท และเงินงบประมาณเงินรายได้
137,409,400 บาท
2.7.2 คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 4,946,400 บาท
(0.649) เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,302,800 บาท (0.302) เงินรายได้ 2,643,600 บาท (0.347)
2.7.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรวม
ทั้ง สิ้ น 18,000,900 บาท (2.361) งบประมาณแผ่ นดิ น 13,701,200 บาท (1.797) เงิน รายได้
4,299,700 บาท (0.564)
2.7.4 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
12,449,500 บาท (1.633) งบประมาณแผ่นดิน 5,170,700 บาท (0.678) เงินรายได้ 7,278,800 บาท
(0.955)
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2.7.5 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,427,400 บาท (1.368)
งบประมาณแผ่นดิน 5,541,400 บาท (0.727) เงินรายได้ 4,886,000 บาท (0.641)
2.7.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,324,100
บาท (0.961) งบประมาณแผ่นดิน 5,594,600 บาท (0.734) เงินรายได้ 1,729,500 บาท (0.227)
2.7.7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้ น 5,827,000 บาท
(0.764) งบประมาณแผ่นดิน 3,741,000 บาท (0.491) งบเงินรายได้ 2,086,000 บาท (0.273)
2.7.8 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,057,200 บาท (ร้อยละ 1.19)
เป็นงบเงินรายได้ทั้งหมด ไม่มีงบประมาณแผ่นดิน
2.7.9 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,708,600 บาท (2.191)
งบประมาณแผ่นดิน 13,961,300 บาท (1.831) งบเงินรายได้ 2,747,300 บาท (0.360)
2.7.10 สานัก วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ รับงบประมาณรวมทั้ง สิ้ น
9,510,000 บาท (1.247) งบประมาณแผ่นดิน 3,560,000 บาท (0.467) งบเงินรายได้ 5,950,000 บาท
(0.780)
2.7.11 สานัก ศิลปะและวัฒ นธรรม ได้รั บงบประมาณรวมทั้ง สิ้น 2,005,000 บาท
(0.263) งบประมาณแผ่นดิน 900,000 บาท (0.118) งบเงินรายได้ 1,105,000 บาท (0.145)
2.8 ผลประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
2.8.1 ผลการประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จานวน 778 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเวลา จานวน 678 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 87.15 อยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ จานวน 692 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 88.95 อยู่ในระดับดีมาก และเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด จานวน 632 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 81.23 อยู่ในระดับดีมาก
2.8.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า
ประสิ ทธิภ าพการใช้จ่า ยงบประมาณตามยุ ทธศาสตร์ที่ 1 เท่านั้ นที่อยู่ ในระดับ ดีมาก ส่วนอีก 3
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามตั้ ง งบประมาณในการด าเนิ น โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 56,153,781 บาท แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 50,868,964.23 บาท
ซึ่ง ต่ ากว่ า แผนที่ ตั้ ง ไว้ มี ง บประมาณเหลื อ จ่ า ย 5,284,816.77 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.41 ของ
งบประมาณตามแผน โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดย
ใช้แนวทางตามพระราชดาริ มีสัดส่วนงบประมาณเหลือจ่ายมากที่สุดถึงร้อยละ 13.93 รองลงมา คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืน มีสัดส่วนร้อยละ 8.20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีสัดส่วนร้อยละ 7.69 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทะนุบารุง
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มีสัดส่วนงบประมาณเหลือจ่ายน้อยที่สุดที่ร้อยละ 3.35
2.9 การบริหารงบประมาณในการดาเนินโครงการของหน่วยงาน
2.9.1 หน่วยงานทั้ง 12 หน่วยงาน (โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์แยกตัวออกมาจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ใช้งบประมาณทั้ง สิ้น จานวน 56,153,781 บาท ในการดาเนิน
โครงการ จานวน 778 โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการมากที่สุด จานวน
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407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.31 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวน 224 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และยุทธศาสตร์ที่ 3
มีโครงการน้อยที่สุด จานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.69 โดยสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่
มีโครงการมากที่สุด จานวน 140 โครงการ และมีงบประมาณในการดาเนินโครงการ 22,136,531 บาท
ในขณะที่คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่มีโครงการมากที่สุด จานวน 121 โครงการ และมีงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ 3,923,000 บาท
2.9.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก (ร้ อ ยละ 81.49) เมื่ อ พิจ ารณาจ าแนกตามหน่ว ยงาน 12 หน่ ว ยงานหลั ก พบว่ า
มีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับดีมาก จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2) คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ 3) คณะวิ ทยาการจัด การ
4) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 5) บัณฑิตวิทยาลัย และ 6) สานักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับดี จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2) โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ และ 3) สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับควรปรับปรุง จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ
ครุศาสตร์ และ 2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.10 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจาแนกตามไตรมาส
2.10.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 94.86 ไม่เป็นไปเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
ร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า
1. ไตรมาสที่ 1 มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณแผ่นดินตามเกณฑ์คือ
ร้อยละ 30 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ23.06) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.70) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ 13.41) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 13.70) สานัก
ศิลปะวัฒนธรรมและวัฒนธรรม (ร้อยละ 22.47) และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ร้อยละ28.66)
2. ไตรมาสที่ 2 พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
ตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 52 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 44.43) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ
50.40) บัณฑิตวิทยาลัย และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 28.66)
3. ไตรมาสที่ 3 พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 73 คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 71.72) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 66.66)
และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ39.97)
4. ไตรมาสที่ 4 พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 96 คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 90.56) สานักงานอธิการบดี (ร้อยละ 94.09)
2.10.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ร้อยละ 81.55 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
ร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า
1. ไตรมาสที่ 1 มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณแผ่นดินตามเกณฑ์คือ
ร้อยละ 30 ทุกหน่วยงาน ยกเว้นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 41.68)
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2. ไตรมาสที่ 2 พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 52 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 58.34) และสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 59.11)
3. ไตรมาสที่ 3 พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
ตามเกณฑ์คือร้อยละ 73 เป็นส่วนใหญ่ยกเว้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ 75.31)
และสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 83.86)
4. ไตรมาสที่ 4 พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตาม
เกณฑ์คือร้อยละ 96 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 99.61) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ร้อยละ99.42) และสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 97.71)
2.11 สรุปการกันเงินเหลื่อมปี 2560 มีหน่วยงานต่าง ๆ ขอกันเงินกันทั้งสิ้น 47,849,050 บาท
รายการที่ขอกัน
2.11.1 เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยมาดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
2.11.2 เป็นการจัดซื้อ ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อันเนื่องมาจากมีเงินเหลือจ่ายของ
หน่วยงานและมาจากการได้รับการจัดสรรจากเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย
2.11.3 จัดสรรจากเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเป็นการต่อ อันเนื่องมาจากเงินเหลือ
จ่ายของหน่วยงาน
2.11.4 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ กาหนดการใช้เงินกันเหลื่อมปี ใช้ได้อีก 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61)
3. ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์
3.1 ผลการประเมินสถานภาพและคุณภาพของนักศึกษา สรุปได้ ดังนี้
3.1.1 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติที่สาเร็ จการศึกษาตามแผน จานวน
1,921 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 3,505 คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของจานวน
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยคณะที่มีอัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการ
เรียนสูงสุดคือ คณะครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 389 คน สาเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 94.86 รองลงมาคือ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 397 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตาม
แผนการเรียน จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 75.89 และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 773 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน
จานวน 448 คน คิดเป็นร้อยละ 73.32
มีนักศึ กษาโครงการจั ดการศึกษาสาหรับปวงชนเพื่อปริ ญ ญา (กศ.ปป.) ที่
สาเร็จการศึกษาตามแผน จานวน 170 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 838 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.22 โดยคณะที่มีอัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียนสูง สุดคื อ
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ โดยมีนักศึก ษาที่รับเข้า ศึกษาทั้ง หมด จานวน 93 คน สาเร็ จ
การศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ คณะ
วิทยาการจัดการ มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 433 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ตามแผนการเรียน จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.11 และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 244 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน
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จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาตามแผนการเรียน
3.1.2 ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่สาเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรกาหนด ( 5 ปีสาหรับระดับปริญ ญาโท และ 6 ปี
สาหรับระดับปริญญาเอก) จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 159 คน จากจานวนนักศึกษา
ที่รับเข้าจานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนเกินแผนการเรียนที่
กาหนดไว้ ในหลั กสู ตร ( 2 ปีส าหรับ ระดับ ปริ ญ ญาโท และ 3 ปี สาหรั บระดั บปริญ ญาเอก) โดยมี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนของหลัก สูตรเพียง 74 คน คิดเป็นร้อยละ
34.10 เมื่อจัดลาดับของอัตราของผู้สาเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรกาหนด พบว่า หลักสูตรที่อัตรา
การสาเร็จการศึกษาสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 100 จานวน 2 หลักสูตร คือ วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาค
พิเศษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิจัยและประเมินผล
การศึกษา รองลงมา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ
และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการประยุกต์
เมื่อพิจารณาอัตราการสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในหลักสูตร พบว่า
หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนมากที่สุด ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษสาขาบริหารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.08 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การปกครองท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 61.53 และ ตามลาดับ
3.2 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณลั กษณะตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ ของบั ณฑิ ต
ระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ทุกคณะอยู่ในระดับ
มาก โดยคุ ณลั ก ษณะที่มี ค่ าเฉลี่ย สู งสุ ด ได้ แก่ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม รองลงมา คือ ด้า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ ทั้งนี้เมื่อจัดลาดับตามคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ
รองลงมาคื อ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร และวิ ท ยาลัย การจั ด การและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตามลาดับ
ส่วนคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิต
ระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิตแต่ละคณะ พบว่า ทุกคณะอยู่
ในระดับมาก โดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทักษะการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ทั้งนี้เมื่อจัดลาดับตามคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด
คือ คณะวิทยาการจัดการ รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ตามลาดับ
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3.2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตแต่ละคณะ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น คณะครุศาสตร์ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยคุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน รองลงมา คือ พร้อมพัฒนาตน และ บัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อ
จัดลาดับ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ คณะครุศาสตร์ รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ
และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามลาดับ
ส่ ว นคุ ณลั กษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ตามความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
แต่ละคณะ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน รองลงมา
คือ พร้อมพัฒนาตน และ บัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อจัดลาดับ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูง สุด คือ
วิท ยาลัย การจัด การและพั ฒนาท้ อ งถิ่ น รองลงมา คื อ คณะครุ ศาสตร์ และ คณะวิ ทยาการจั ดการ
ตามลาดับ
3.3 ผลการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ใ น ภ า พ ร ว ม บั ณ ฑิ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ า น ว น 2,9 7 3 ค น
มี ง านท า 1,613 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.23 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น คณะ จ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านท า
เมื่ อ เรี ยงล าดั บ จากมากไปหาน้ อย อั น ดับ แรกคื อ บั ณ ฑิ ต คณะครุ ศาสตร์ มี ง านทาร้ อ ยละ 90.14
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานทาร้อยละ 81.89 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ร้อยละ 80.22 ตามลาดับ ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานทาน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 65.20
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากภาวะการมีง านทาของบัณฑิต พบว่า คณะที่บัณฑิตทางานตรง
สาขามากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ตามลาดับ
3.4 ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ส่วนใหญ่ได้รับการพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมทางวิชาการ (Proceeding) จานวน 96
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 74.42 รองลงมาคือ งานวิจัยที่เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งไม่ได้ลงตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย จานวน 17 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 13.18 ทั้งนี้มีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 จานวน 13 ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 10.08 ผลงาน และได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 2
จานวน 3 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 2.32
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3.5 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
3.5.1 งบประมาณและจานวนทุนวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560
มีจานวนทุนวิจัยที่อาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จานวน 119
ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของจานวนอาจารย์ทั้ง หมด รวมจานวนเงินทุนวิจัยที่ไ ด้รับจากแหล่ง ทุน
ภายในมหาวิทยาลัย เท่ากับ 14,650,500 บาท โดยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ส่วนใหญ่
ได้รับ คือ จากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 46 ทุน คิดเป็นร้อยละ 10.69 รวม
เป็นจานวนเงิน 2,154,500 บาท รองลงมา คือแหล่งทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) จานวน 37 ทุน
คิดเป็นร้อยละ 9.18 เป็นจานวนเงิน 11,871,000 บาท และจากคณะ จานวน 36 ทุน คิดเป็นร้อยละ
8.36 เป็นจานวนเงิน 625,000 บาท ทั้ง นี้เมื่อพิจารณางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พบว่า
งบประมาณทั้งหมดเท่ากับ 14,650,500 บาท โดยคณะที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
สูงสุด ได้แก่ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ จานวน 6,525,355 บาท รองลงมา
คื อ คณะ เทคโนโลยี อุ ต สาหกรร มได้ รั บงบปร ะมาณ จ าน วน 2,953,700 บาท และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้รับงบประมาณ จานวน 1,808,000 บาท
มีจานวนทุนวิจัยที่อาจารย์ไ ด้รับจากแหล่ง ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน
117 ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด รวมจานวนเงินทุนวิจัยที่ไ ด้รับจาก
แหล่ง ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เท่ากับ 16,315,800 บาท โดยแหล่ง ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่
อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับ คือ จากสานักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ จานวน 90 ทุน คิดเป็น
ร้อยละ 20.91 รวมเป็นจานวนเงิน 4,350,000 บาท รองลงมา คือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) จานวน 8 ทุน คิดเป็นร้ อยละ 1.86 เป็ นจานวนเงิน 7,334,617 บาท และจาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.มุ่งเป้า) จานวน 6 ทุน คิดเป็นร้อยละ 1.40 เป็นจานวน
เงิน 1,702,850 บาท
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณางบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก พบว่ า
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด เท่ากับ 16,315,800บาท โดยคณะที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่ง ทุน
ภายนอก สูงสุด ได้แก่ คณะ วิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณ จานวน 4,239,150 บาท รองลงมา
คือคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณ จานวน 3,545,000 บาท และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณ จานวน 3,402,133 บาท
3.5.2 จานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560
จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน
446 ผลงาน ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 270
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา คือ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1
จานวน 99 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 22.20 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐาน TCI กลุ่ม 2
จานวนรวม 28 คิดเป็นร้อยละ 6.28 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) จานวน
21 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.71 และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11 ผลงาน คิด เป็ นร้อ ยละ 2.47 ทั้ ง นี้มี ผลงานวิ จัย ที่น าเสนอในการประชุม แต่ไ ม่ไ ด้ล งในรายงาน
สืบเนื่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จานวน 17 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.81
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สาหรับคณะที่มีผลงานวิจัยของอาจารย์ไ ด้รับการตีพิมพ์ในฐาน Scopus/ISI มากที่สุด ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 13 ผลงาน รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จานวน 4 ผลงาน
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างจานวนงานวิจัยที่ไ ด้การตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560
ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.99 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละคณะ พบว่า คณะ
ที่มีค่าอัตราส่วนของจานวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ต่อจานวนอาจารย์มากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คิดเป็นอัตราส่วน 1.31 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นอัตราส่วน 1.15
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นอัตราส่วน 1.10
สาหรั บผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไ ด้รับการอ้างอิง ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน
ทั้ง สิ้น 9 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 พบว่า จานวนผลงานตีพิมพ์ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus มีจานวนรวมทั้งสิ้น 7 รายการ และวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI1) มี
จานวนรวมทั้งสิ้น 2 รายการ
4. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ การบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
4.1.1 อธิการบดี
4.1.1.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของอธิการบดี ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก โดยการบริหารงานที่
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจสู ง สุดเป็นลาดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น รองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่ม ประสิท ธิภาพด้า นการบริห ารจั ดการตามหลัก ธรรมาภิ บาล เพื่อพั ฒนาองค์ ก ารอย่างยั่ง ยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
และตามลาดับ ส่วนผลการประเมินตนเองของอธิการบดี พบว่า มี การปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยอธิ ก ารบดี มี ค วามพึ ง พอใจการบริ ห ารตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 2 และ 4 ในระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก
4.1.1.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของอธิการบดี ในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก โดยคุณลักษณะที่บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นลาดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา
ได้แก่ ภาวะผู้นา ส่วนผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองนั้น อธิการบดี พบว่า มี
ความพึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วาม
พึง พอใจในระดับปานกลาง ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง พอใจในระดับมาก โดยประเด็นที่
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นลาดับแรก ได้แก่ บริหารงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลการประเมินตนเอง ในภาพรวม พบว่า อธิการบดีมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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4.1.1.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า อธิการบดี เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มี
วางแผนการทางานที่เป็นระบบ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ มีการ
ตัด สิน ใจและชี้แ จงเกี่ย วกับ นโยบายที่ จ ะปฏิบั ติ ให้ เกิ ดประโยชน์ ไ ด้ อย่ า งชั ดเจน ใช้ ห ลัก ธรรมในการ
บริหารงาน เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติกับบุคลากรทุกคน ยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าถึงได้ง่าย ไม่ถือตัว และสร้างขวัญและกาลังใจการทางานให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
ส่วนในด้านการบริหารงาน มีผลงานของอธิการบดีที่สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ 1) บัณฑิตนักปฏิบัติที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น มุ่งเน้นไปที่
บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ นักศึกษาจบไปก็ไปทางานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยชื่อ มรพส. เป็นที่ยอมรับ
มีผลงานที่ชัดเจน 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 3) การส่ง เสริม
Start Up เป็นการสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ 3) การส่งเสริมและให้
งบประมาณในการพั ฒนาหลั ก สู ตรสหกิ จ (Co-operative Education) เพื่อ ให้ นั ก ศึ กษาสามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีระบบ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการก่อน
สาเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
ผลงานที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) มี ก ารส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ทางด้ า น
สัง คมศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเดิมงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการวิจัยจะเน้นไปที่วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ซึ่ง ในการส่งเสริมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นี้ ส่งผลให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวกับทางด้าน
สังคมศาสตร์มีขวัญและกาลังใจในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 2) มุ่งเน้นให้คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการ 3) มีการจัดโครงการสัมมนา
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อจะได้มีเวทีไว้สาหรับคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ การท านุ บ ารุ ง งานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง
ผลงานในด้ า นการยกระดั บ การท านุ บ ารุ ง งานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ภาคเหนือตอนล่างของอธิการบดียังไม่เด่นชัด และขาดความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย ไม่เห็นภาพ
เกี่ ยวกับ การจั ดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ ยกระดับ การทานุบ ารุ ง งานด้า นศิ ลปะและวัฒ นธรรมภาคเหนื อ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้ท้องถิ่น ไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่พึ่งพา
ของท้อ งถิ่น ได้ ในเรื่อ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมได้ ซึ่ ง ผู้ ให้ข้ อมู ลส่ว นหนึ่ง ได้อ ธิก ารบดีค วรทบทวนการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร์นี้ เพื่อ สร้างความเข้มแข็ง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และต่อยอดองค์ความรู้
ต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยังยืน
ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ 1) มีการกระจายอานาจให้กับคณะ มีความเป็นธรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้เหมือนกันทุกคณะ 2) การบริหารจัดการเงินรายได้ ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มองว่ามีการจัดทาแผนการบริหารจัดการเงินของมหาวิทยาลัย มีการกากับติดตาม และคอยกระตุ้น
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ เป็นไปตามแผนที่กาหนด
นอกจากนี้ผลงานที่นับว่าประสบความสาเร็จอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมในด้านนี้
คือ การดาเนินการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น Green University เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับกรมอนุรักษ์พลังงานจนได้รับงบประมาณสนับสนุน 50 ล้านบาท ในการติดตั้ง Solar Cell การทา
Green Office และ Happy Classroom เป็นต้น ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายใน
องค์กรนั้นได้ดาเนินการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแสดงออกทางความพึงพอใจของทุกฝ่าย
และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการทางความคิดร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการบริหารของอธิการบดี ได้แก่ 1) ควร
จัดเตรียมสถานที่จอดรถจักรยานให้มีความพร้อมมากกว่านี้ 2) ควรมีเกณฑ์และข้อกาหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อนามาจัดสรรสิ่งปลูกสร้าง และสามารถตรวจสอบได้
3) ควรมีรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ตาแหน่งอาจารย์ที่ชัดเจน 4) ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ควรกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการ
ทาวิจัยแยกระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ให้เกิดความเท่าเทียม 5) โครงการมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University) ควรมีแผนที่ชัดเจนในระดับคณะ 6) ควรมีการจัดโครงการร่วมกันกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลในท้องถิ่น 7) ควรมุ่งเน้นการจัดการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การทางาน
เชิงรุก และร่วมผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง อีกทั้งขั้นตอนในการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติควรอาศัยการตัดสินใจที่ชัดเจน และให้ผู้ปฏิบัติสามารถดาเนินงานต่อได้ ควรมีนโยบายใน
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยเปรียบเทียบจากภาระงานที่ผ่านมาเป็นสาคัญ และ
จัดสรรตาแหน่งลงทุกหน่วยงานตามความจาเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานนั้น
9) ควรมีแนวทางให้การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและสวัสดิการและความมั่นคง ของอาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้าง และควรมีนโยบายให้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ ที่ทางานเกิน 10 ปี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 10) อธิการบดีควรมีการลงพื้นที่เพื่อสารวจและตรวจเยี่ยมบุคลากรในแต่ละคณะว่ามี
ความต้องการอะไรบ้าง มีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข
4.1.2 คณบดีคณะครุศาสตร์
4.1.2.1 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี
คณะครุศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการบริหารงานที่บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่บุคลากรสาย
วิชาการ มีความพึง พอใจอยู่ใ นระดับมาก ในขณะที่ บุคลากรสายสนับสนุ นมีค วามพึง พอใจต่ อการ
บริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์อ ยู่ในระดั บมาก ส่ วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของคณะครุศาสตร์ ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
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4.1.2.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลั กษณะเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสาย
วิชาการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นคุณลักษณะ ด้านภาวะ
ผูน้ า และ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้งในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ส่วน
การประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ประเมินตนเอง ว่า มีคุณลักษะในด้านความสามารถในการ
สร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด
สาหรับด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมี
ความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับ
มากที่สุด
4.1.2.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความมุ่ งมั่นตั้งใจทางานดี เพื่อให้คณะครุศาสตร์ประสบผลสาเร็จ มีอัธยาศัยดี
เข้าถึงง่าย มีความเป็นกัลยาณมิตรกับอาจารย์และบุคลากร ยามที่บุคลากรมีปัญหาก็จะให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกันเอง เป็นผู้บริหารที่ดี ให้ความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในส่วนของการบริหารงาน ผลงานที่เด่นชัด คือ เรื่องการปรับสภาพ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ทาให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น
ทั้ง นี้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน คือ ควรกาหนดแนวทางในการบริหารงานให้ชัดเจน เป็น
รูป ธรรม เพื่อ การพั ฒนาคณะได้ อ ย่า งมีคุ ณ ภาพ ควรให้ อาจารย์ ทุก คนได้ รับ ทราบและมีส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณ ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ และระบบการบริห ารวิ ชาการให้ มากยิ่ง ขึ้น ควรมุ่ ง เน้ นโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพทาง ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณที่เน้นทางด้านวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการจัดการเรียนการสอนลงสู่สาขาให้มากขึ้นและเพียงพอ ส่วนในด้านการวิจัย ควรจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการทาผลงานวิชาการของอาจารย์ ให้เป็นรูปธรรม และควรส่งเสริมด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ภายในคณะ ไม่ควรรองบประมาณจากสถาบันวิจัยเพียงอย่างเดียว
4.1.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1.3.1 บุค ลากรสายวิ ชาการและสายสนับ สนุ นมี ความพึง พอใจต่อ การ
บริหารงานของคณบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด
4.1.3.2 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของคณบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
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ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายด้า นอยู่ ในระดับมาก ส่วนการประเมินตนเอง พบว่ า
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด
4.1.3.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคนรุ่นใหม่ อัธยาศัยดี เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ตรงไปตรงมา
ชัดเจน มีความเป็นผู้นาสูง คิดเร็ว ทาเร็ว กล้าได้กล้าเสีย ใส่ใจผู้ใต้บังคับ บัญชา รับฟังปัญหาและพร้อม
แก้ไข มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล ให้คาแนะนาและทางเลือกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติ
ในส่วนของการบริหารงาน พบว่า คณบดีมีทางานเป็นระบบ เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้ ผลงานเด่นชัดในปีนี้ คือ การนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
กลุ่ม 2 การบริหารงานวิชาการที่ทาให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาปริญญาตรี
และอาจารย์ได้รางวัลจากการนาเสนอผลงานระดับชาติถึง 27 รางวัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นัก ศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้โดยใช้การตีพิมพ์ในวารสาร มีการวางนโยบายในการดาเนินงานของแต่ละสาขาที่
ชัดเจน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมและผลักดันในการหา
แหล่งทุนให้อาจารย์ทาวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการหาแหล่งทุนให้นักศึกษาได้เรี ยนฟรี และ
ศั ก ยภาพในการของบประมาณในการปรั บ ปรุ ง อาคารเดิ ม และก่ อ สร้ า งอาคารใหม่ ทั้ ง นี้ มี ผู้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงาน คือ ควรสร้างความเข้าใจและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามนโยบายของคณบดีให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นผู้รับน โยบายไป
ปฏิบัติ เนื่องจากคณบดีเป็นผู้ที่คิดเร็วทาเร็ว ส่งผลให้บางครั้งผู้รับนโยบายตามไม่ทันความคิดของท่าน
ควรส่งเสริมนโยบายในการจัดหาเงินรายได้จากภายนอกให้มากขึ้นและควรจัดให้มีการออกบริการ
วิชาการครอบคลุมทุกสาขา
4.1.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.4.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง พอใจต่อการ
บริหารงานของคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.4.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนผลการประเมิน ตนเอง พบว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มี ความพึง พอใจต่ อ
คุ ณ ลั ก ษณะของตนเองทั้ ง ในภาพรวมและรายด้ า นในระดั บ มากที่ สุ ด ยกเว้ น คุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
ความสามารถในการให้คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากร
4.1.4.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นผู้ใหญ่ใจดี มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ให้คาปรึกษา เมื่อมีปัญหาสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ให้แนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เป็นนักบริหาร
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มืออาชีพ มีทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ มีความยุติธรรม เน้นความถูกต้อง มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส มีความยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเรื่องระเบียบปฏิบัติมากจนเกินไป มีความเป็นธรรมกับทุก
หลักสูตร และใส่ใจความรู้สึกของอาจารย์ในคณะ สร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
ในส่วนของการบริหารงานคณบดี ได้ ดาเนินการตามนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยอย่างมีมีการส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ในการทาผลงานวิชาการ สร้างขวัญและกาลังใจ
โดยให้รางวัลหรือยกย่องเชิดชู ทาให้อาจารย์มีกาลังใจในการทางานและได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้บริหารที่
มองเห็นความสาคัญของอาจารย์และนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรการจัดสรรงบประมาณภายในคณะลง
ไปสู่ ห ลั ก สู ต ร ลงสู่ นั ก ศึ ก ษา ผลงานของคณบดี ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ โครงการบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับบัณฑิตและนักศึกษาเป็นหลัก การผลักดันอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริม
การจัด การศึ ก ษา เรื่ องอาเซี ย น ความสามารถในการบริ หารจั ดการในงบประมาณที่ จากั ด ทั้ ง นี้ มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงาน คือ คณบดีควรมีทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ทางานจะหนัก
คนเดียว
4.1.5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4.1.5.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึง พอใจต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัด การ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเองทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.5.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมิน ตนเอง พบว่ า คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ดการมี ความพึง พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของตนเองใน
ภาพรวม ในระดับมาก
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับ สนุน มีค วามพึง พอใจในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ส่ว นการประเมิน ตนเอง พบว่า คณบดี คณะ
วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากเช่นเดียวกับบุคลากร
4.1.5.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการเป็นผู้ที่มีการบริหารงานที่ดี ทางานเชิงรุก มีการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะมีการ
พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน มีความคิด สร้างสรรค์ใ นการทางาน บริหารงานโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
มีความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน และมีการกระจายอานาจในการบริหารงานได้ดี
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในทุกคนคณะมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการทางาน
ในส่วนของการบริหารงานมีผลงานที่สาคัญ คือ นโยบายการสร้าง
ขวัญ และกาลังใจให้กับอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่ง ทางวิชาการที่สูง ขึ้น โดยการมอบเงินรางวัล จานวน
10,000 บาท การส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะให้ความสาคัญในเรื่องการทาวิจัยและการบริการวิชาการ
มากขึ้น ซึ่งคณาจารย์ในคณะสามารถขอทุนทาวิจัยได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือ ข่ายระบบสื่ อสารภายในคณะเพื่อ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ
นักศึกษาในคณะที่สาเร็จการศึกษา มีภาวะการมีทางานค่อนข้างสูง และได้รับคาชื่นชมจากผู้ใช้บัณฑิตว่า
มีความสามารถในการทางานได้ดี ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ 1) ควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคน้าโขง ให้มีความชัดเจนว่าในแต่ละสาข า
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จะต้องปฏิบัติอย่างไร 2) ควรกาหนดแผนปฏิบัติง านในแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น
เพื่อง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ และคณะควรมีการวางแผนการดาเนินงานในระยะยาว อาทิ แผนการ
ดาเนิน งานระยะยาว 10 ปี 3) ควรมีก ารชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ใ นการจั ดสรรงบประมาณให้กั บ
สาขาวิชา 4) ควรมีเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาทางาน
ในคณะ 5) ควรมีนโยบายการจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอก 6) ควรจัดสรรงบประมาณ และการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาที่ศึ กษาในหลักสูตรการ
จั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ (ITM) นี้ ได้ ใ ช้ เ พื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเรี ย นรู้ 7) ควรมี
งบประมาณที่เป็นกองกลาง ไว้สาหรับใช้ในการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 8) ควรมีงบประมาณด้านการวิจัยสาหรับ
คณะเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ นอกจากนี้ คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่มีความ
ชานาญแตกต่างกัน ควรนาความรู้ของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมาบูรณาการร่วมกัน และ 9) ควร
ส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดทาโครงการร่วมกันต่างๆ ร่วมกัน ควรสร้างความร่วมมือให้ไ ด้ความไว้ใจของทุกคนในการทางาน
จะทาให้เกิดประสิทธิภาพและความสุขในการทางาน
4.1.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
4.1.6.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.6.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมีความ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ ในระดับ มาก ส่วนผลการประเมินตนเอง
พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก
ที่สุด
4.1.6.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการทางาน กาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน
กล้าคิ ดและกล้ าตัด สินใจ มีภ าวะผู้นาสูง มีความรับ ผิดชอบ ไม่โ ยนหรือปัด ความรับ ผิดชอบให้ผู้อื่ น
บริหารงานคณะได้อย่างมีระบบแบบแผน และสามารถดาเนินการได้สาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ มีความ
กระตือรือร้นในการทางาน นอกจากนี้ ยัง เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ทางานด้วยความโปร่งใส
ในส่วนของการบริหารงาน นั้น บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตอบสนองนโยบายและทางานเป็นทีม เมื่อประสบ
ปัญ หาบุ ค ลากรในคณะสามารถขอค าปรึ ก ษา ค าแนะน าจากคณบดี ไ ด้ ทุ ก เรื่ อ ง และอธิ บ ายชี้ แ จง
รายละเอียด จนได้รับความกระจ่าง ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิต
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บัณฑิตนักปฏิบัติ เน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างครบวงจรตั้งต้นน้าถึงปลายน้า โดยเน้นเรื่อง
ของกระบวนการผลิตตามการเกษตร เช่น การปลูกพืชไร่ พืชสวนต่างๆ การส่งเสริมการวิจัย โดยส่งเสริม
การทาวิจัยในเรื่องของปรัชญาการพัฒนาชุมชน เน้นการพัฒนาโรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ได้ ท รงมี
พระราชดารัสไว้ นอกจากนี้มีการสนับสนุนเรื่องของการให้บริการทางวิชาการ ส่ง เสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ในคณะทาวิจัย และของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทาวิจัย
ในลักษณะชุดโครงการวิจัย ผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทาวิจัยให้สามารถทา
วิจัยได้มากขึ้น การนาผลผลิตที่ได้มาต่อยอด โดยทาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การพัฒนา
ห้องปฏิบั ติการตรวจสอบก๊าซซั ลเฟอร์ ไ ดออกไซด์ ทั้ ง นี้บุคลากรที่ข้ อเสนอแนะเพื่ อการพั ฒน า คื อ
บางครั้งการนานโยบายต่างๆ มาปฏิบัติในคณะ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน ควรเน้นการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดย
การจั ด อบรมเป็ น หลั ก สู ต รระยะสั้ น หรื อ การจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ให้ กั บ นั ก ศึ กษา ประชาชน และ
ผู้ประกอบการที่สนใจ และจัดหาแหล่งทุนภายนอกจากเครือข่ายหน่วยงานในท้องถิ่น ให้เพิ่มมากขึ้น
และในด้านการจัดการเรียนรู้นั้นคณะควรเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษา
4.1.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.1.7.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับบุคลากร
4.1.7.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีเทคโนโลยีอุต สาหกรรมมีความพึง พอใจต่อคุณลัก ษณะของตนเองใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจทั้ง
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
4.17.3 ผลการสนทนากลุ่ มและคาถามปลายเปิด สรุป ได้ว่า คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นบุคคลที่มีภาวะความเป็นผู้นา คิดรอบคอบ ทางานโดยยึดการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายและท างานเชิงรุก ให้โอกาสคนและเปิดรับฟัง ทุกความคิดเห็นของบุคคลผู้อื่น เช่น การ
เปิดรับฟังทุกข้อโต้แย้งเพื่อนาไปเป็นสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ
ในด้ านการบริ หารงานนั้นมี ผลงานที่ สาคั ญ คือ มี การผลั กดั นให้
คณาจารย์ในคณะทาโครงการวิจัย และส่งเสริมให้ขอทุนทาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น รวมทั้ง
การส่งเสริมให้อาจารย์นางานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแ ละนานาชาติ
และตีพิมพืในวารสาร การสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ หลักสูตรเซรา
มิกส์ สามารถจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับ
นักศึกษา ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ คณบดีควรให้ความสาคัญกับแต่ละหลักสูตรสาขาอย่าง
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เท่า เที ยมกัน และอยากให้ลงลึ กในรายละเอี ยดของการปฏิบั ติง านในแต่ ละศาสตร์ ของแต่ล ะสาขา
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะควรจัดทาวารสารของตนเองเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ควรส่งเสริมการทาวิจัยของเจ้าหน้าที่สายสนั บสนุนหรือหาแหล่ง ทุนให้ เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และควรแสวงหาช่องทางในการหาเงินรายได้เข้าสู่คณะ
4.1.8 คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
4.1.8.1 บุค ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึง พอใจต่อ การ
บริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
สายวิชาการมีความพึงพอใจในการบริหารงานทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจในการบริหารงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในระดับมากและมากที่สุด ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจั ดการและพัฒนาท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.8.2 บุคลากรสายวิชาการมีความพึง พอใจต่อคุณลักษณะของคณบดี
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมิน ตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการมีความ
พึงพอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ ในระดับปานกลาง ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีวิทยาลัย
การจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับ
สายสนับสนุน
4.1.8.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า โดยบุคลิกภาพ
ส่วนตัวคณบดีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ใจดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงได้ง่าย และมีความสามารถในการประสาน
กับเครือข่ายองค์กรภายนอกได้ดี แต่บางสถานการณ์ยังขาดความชัดเจน และไม่เด็ดขาดในการบริหาร
บางครั้งไม่กล้าตัดสินใจ ตัดสินใจล่าช้า
ในด้านการบริหารงานนั้นผู้ให้ข้อมูลส่ วนใหญ่ ให้ข้อมูลที่สอดคล้อง
กันว่าคณบดีมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกได้ดี การขับเคลื่อนศูนย์
วัฒนธรรมทางสังคม ได้ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในด้านการทาวิจัย
ให้กับอาจารย์ในคณะ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรมีการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้าน
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับคณะ ให้ชัดเจนว่าผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
อย่างเดียวหรือผลิตบัณฑิตที่ไปแข่งขันในตลาดแรงงานต่างประเทศได้ เพื่อให้หลักสูต รของคณะเป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ควรพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและจั ด บริ ก ารข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการได้ ควรส่งเสริมให้มีการผลิตตารา เอกสารประกอบการสอน สื่อที่มีคุณภาพ และมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวปฏิบัติที่ดีใน
การสอน นอกจากนี้ ควรมีกิจกรรมและแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทางานระหว่างอาจารย์ใน
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คณะ /สาขา ส่วนในเรื่องการบริหารงานและการสั่งการนั้น คณบดีควรมีการตัดสินใจที่ชัดเจน เด็ดขาด
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที โดยเฉพาะด้านการจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนให้พร้อม
กับการเปิดภาคการศึกษาใหม่
4.1.9 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.1.9.1 บุคลากรสายวิชาการมี ความพึง พอใจต่อการบริหารงานของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ การบริหารงานที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจสูงสุดเป็นลาดับแรก ได้แก่ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.9.2 บุ คลากรสายวิ ชาการมี ความพึง พอใจต่อคุ ณลัก ษณะของคณบดี
บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยในภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดับ มาก ในขณะที่บุ คลากรสายสนั บสนุน มีค วาม
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ผลการประเมิน ตนเอง พบว่า คณบดี บัณ ฑิต วิท ยาลัย มีค วามพึ ง พอใจต่อ คุณ ลัก ษณะของตนเองใน
ภาพรวม ในระดับมาก
ในด้ านการบริห ารจั ดการเงินรายได้ บุ คลากรทั้ง สายวิชาการและ
สนับสนุนมีความ พึงพอใจในภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินตนเอง
พบว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายประเด็น ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ประเด็นมีความสามารถในการแสวงหาเงินรายได้จากภายนอกที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง
4.1.9.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มีการทางานที่เป็นระบบ มีแผนการทางานชัดเจน ทางานด้วยความโปร่ง ใส ตรงไปตรงมา
มองดูจากลักษณะภายนอกเหมือนเป็นคนแข็ง แต่ความจริงแล้วมีความยืดหยุ่นในการทางานค่อนข้างสูง
บริหารงานได้ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี
ในด้านการบริหารงาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีผลงานที่สาคัญ ได้แก่
การพัฒนาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย จนเข้าสู่ฐานอ้างอิ งงานวิจัย TCI
กลุ่ม 1 การส่งเสริมทาวิทยานิพนธ์ในระบบด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ i-thesis ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ย วกั บการใช้โ ปรแกรมตรวจสอบการคัด ลอกวิ ทยานิพ นธ์ โดยใช้ โปรแกรมอัก ขราวิ สุทธิ์ การเป็ น
เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่สามารถจัดได้ดีและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการเข้า
ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและส่งผลงานนาเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยม
และการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทาบทความวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
บัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโดยการเข้าร่วมการจัดสัมมนา
เครือข่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของการให้บริหารนั้น บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความ
ประทั บ ใจเกี่ ย วกั บ การท างานของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น กั น เองของเจ้ า หน้ า ที่
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การอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาเมื่อมาติดต่ อประสานงาน เข้าถึงง่าย ประสานงานรวดเร็ว ทั้งนี้
มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรมีการกากับติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกาหนด และเหลือเพียงการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเริ่มห่างหาย
จากการเข้ามาเรียนในแต่ละคณะ ทาให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ได้ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ การประสานงานกับประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน
การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาระบบ Website ของบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายิ่งขึ้น และควรมีการจัดทาคู่มือในการเรียนให้กับนักศึกษาในระดับ
บัณ ฑิต ศึ กษา ตั้ งแต่ เริ่ ม ต้น ไปจนถึ ง สาเร็จ การศึก ษา ว่ าจะต้ อ งปฏิ บัติ อย่ า งไร เกณฑ์ ในการส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษามีอะไรบ้าง
4.1.10 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.1.10.1 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึง พอใจต่อ การบริห ารงานของ
ผู้อ านวยการส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศในภาพรวมและรายด้ านอยู่ใ นระดั บมาก
ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนผล
การประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.10.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้อานวยการสานั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดั บมาก
ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผล
การประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของตนเองในภาพรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง พบว่า มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.10.3 ผลการสนทนากลุ่มและการคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า ผู้อานวย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิ ด
สร้ า งสรรค์ มี ค วามตั้ ง ใจในการท างาน มี ก ารวางแผนการบริ ห ารงานได้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ในด้านการบริหารงาน ผู้อานวยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลงานของที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างแหล่ง เรียนรู้ที่มีคุณภาพ การสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทาให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น การพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์ไว้เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ นัก ศึกษา คณาจารย์ และบุค ลากรที่ เข้ ามาใช้บริ การส านั กวิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การพัฒนาระบบ Quick Response (QR Code) การพัฒนาระบบการสั่งซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบไว้ใช้สาหรับแจ้งเตือนการยืมคืนหนังสือ การถ่ายโอน
ตารา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหลักสูตร ไปไว้ในห้องสมุดของแต่ละคณะ
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เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแต่ละคณะที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ของตนเอง มีการ
นาหนังสือใหม่เข้ามาเร็ว ทันตามยุคสมัย ทั้งนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรมีการปรับปรุง
สถานที่ เช่น แบ่งบริเวณภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน โดยแบ่งบริเวณ
สาหรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการทางานอ่านหนังสือ และบริเวณสาหรับผู้ที่ทางานกลุ่มที่ต้องมีการสนทนา
ซึ่งอาจจะรบกวนผู้อื่นได้เสียงดัง การปรับปรุงโรงอาหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ จั ด หาหนั ง สื อ ให้ เ พี ย งพอส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช า รวมถึ ง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ update หนังสือ
ตารา ในบางสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ ให้มีความทัน สมัย โดยเฉพาะหนังสือ ทางด้าน
กฏหมาย ควรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านหรือส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ควรจะนาไปไว้ในส่วนของสานักศิลปและ
วัฒนธรรม
4.1.11 ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.11.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนผลการประเมิน ตนเอง พบว่า ผู้อ านวยการส านัก ศิลปะและวัฒ นธรรมมี ความพึง พอใจต่อ การ
บริหารงานของตนเองในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
4.1.11.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดส่วนผลการประเมิ นตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม ในระดับมากที่สุด
ด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นผลการประเมิ น ตนเอง พบว่ า
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด
4.1.11.3 ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด สรุปได้ว่า ผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดี มีการทางานเชิงรุก วาง
แผนการทาอย่างเป็นระบบ ที่สาคัญคือเป็นมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ทั้งเครือข่ายที่เป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก และมีความสามารถในการแสวงหางบประมาณ
จากเครือข่ายภายนอก
ในด้านการบริหารงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้อานวยสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บริหารงานโดยดาเนินการตามนโยบายของผู้อานวยการท่านเดิม แต่เน้นการทางานเชิงรุก
และการบริหารงานโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก เน้นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมมากขึ้นสังคม อาทิ การจัดตั้งชมรมพระเครื่อง เป็นต้น ทา
ให้ภาพลักษณ์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรมจากเดิมที่เน้นเพียงแค่ทางด้านศิลปะการแสดง มีการจัดทา
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โครงการอนุ รัก ษ์แ ละจัดกิ จกรรมทางศาสนา ศิลปวั ฒ นธรรม และภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ นอย่า งต่ อเนื่อ ง
นอกจากนี้ยังมีชมรมวงดนตรีมังคละ ถือเป็นการอนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายใน
จังหวัดพิษณุโลก และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น ของบประมาณ
ความร่วมมือจากจัง หวัดมาดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น มาทาการประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการประกวดหนังสั้น กิจกรรมก้าวคนละก้าวที่ และเครือข่ายศิลป์สองแคว
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ควรกาหนดบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นผลงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
รูปธรรม ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสาหรับชุมชน ซึ่งจะทาให้ก่อเกิดแหล่ง
เรียนรู้ และเป็นที่รวบรวมความรู้ทางด้านภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมในจัง หวัดหรือในภาคเหนือ
ตอนล่าง ควรมีจุดประชาสัมพันธ์หรื อจุดบริการสาหรับนักศึกษาที่สนใจสอบถามข้อมูลต่างๆ ภายใน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ควรส่งเสริมให้มีการศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปบูรณาการในการเรียนการ
สอนให้มากขึ้นควรมีรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน และเล็งเห็นถึง
ความสาคัญร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อไปและ ควรมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก
ให้มากขึ้น เพื่อจะได้นาผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
4.1.12 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.12.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง
ทั้งในภาพรวมและรายด้านว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.12.2 บุ คลากรสายวิชาการและสายสนั บสนุ นมีค วามพึง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของผู้อานวยการสถาบันวิจัย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมิน
ตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองในภาพรวม
และรายด้านในระดับมากที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเอง
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.12.3 ผลการสนทนากลุ่ ม และการค าถามปลายเปิ ด สรุ ป ได้ ว่ า
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี และมีวาทศิลป์ สุขุม วิสัยทัศน์ ชอบ
ความท้าทาย มั่นใจในตนเอง ให้โอกาสคนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
ทางาน และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
ในด้ า นการบริ ห ารงานนั้ น มี ผ ลงานที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพที่
ชัดเจนในเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ 2560 คือ การทางานที่เป็นระบบโดยเฉพาะตามยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ มีการพัฒนาระบบช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
และการกากับติดตามต่างๆ เช่น ข่าวสารแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ระบบการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น การส่งเสริมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทาวิจัยร่วมกับชุมชน
และท้องถิ่น การกระตุ้น ส่งเสริมและผลักดันให้ทาวิจัย โดยการดูแลเอาใจใส่โดยการจัดอบรมให้ความรู้
ในการทาวิจัย เช่น การเขียนโครงการ การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เช่น สสส. วช. การส่ง เสริมให้
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นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับแหล่งทุนสนับสนุนในการทาวิจัย การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อเปิดรับฟังความ
คิด เห็ น จากคณะต่ า งๆ การสร้ า งแรงจูง ใจในการท าวิ จั ย และการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ให้ กั บ อาจารย์
ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ การให้ความรู้กับนั กวิจัยเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ทดลอง ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรกาหนดเกณฑ์
ในการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มน้อยกว่านักวิจัยรุ่นเก่า การลดมาตรฐานตัวชี้วัดในการ
พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ควรมีเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการ
ทาวิจัยแยกระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ การจัดทาระบบออนไลน์เกี่ยวกับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการวิจัย พัฒนาระบบในการเบิกจ่ายที่ยังมีความล่าช้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
ควรแสวงแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้ น ควรจัดตั้งให้มีศูนย์กลางหรือหน่วยรับโจทย์จากสถาน
ประกอบการ, วิสาหกิจ จากภายนอกแล้วนามาเสนอให้นักวิจัยแล้วแต่ความถนัด และควรสร้างเครือข่าย
ด้านงานวิจัยให้เหมาะสมกับแต่ละศาสตร์และงานหรือโครงการต่างๆ
4.1.13 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
4.1.13.1 บุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของตนเอง
ทั้งในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก
4.1.13.2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ประเมินตนเอง พบว่า ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองใน
ภาพรวม ในระดับมาก
ในด้านการบริหารจัดการเงิ นรายได้ บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการผลประเมินตนเองในภาพรวม พบว่า
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
4.1.13.3 ผลการสนทนากลุ่ ม และการค าถามปลายเปิ ด สรุ ป ได้ ว่ า
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการส านักงานอธิการบดี เป็น บุคคลที่มีคุณธรรม มีจิตใจ
เมตตา ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น สามารถระงับอารมณ์โกรธได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความมุ่งมั่นตั้ง ใจในการทางาน คอยกากับติดตามงานตลอดเวลา
เป็นบุคคลที่คิดบวก มีความเสียสละในการทางาน มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว และทางานร่วมกันกับ
ผู้อื่นเสมือนพี่ช่วยเหลือน้อง นอกจากนี้ ยัง มีความรอบคอบในการบริหารงาน อาทิ การตัดสินใจใน
บางเรื่องนั้น ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีจะไม่ตัดสินใจโดยพลการ ทั้งนี้ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดีได้ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด
ในด้านการบริหารงาน พบว่า ผลงานของผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดีที่สาคัญ คือ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานและมีการมอบอานาจให้กับผู้อานวยการกอง
ต่างๆ โดยผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเป็นผู้กากับติดตาม ทาให้การทางานมีระบบและลดขั้นตอน
มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว
(Green Office) ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินในระดับเหรียญทองในปีหน้า มีการขับเคลื่อน
โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคี
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ปรองดอง และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน อาทิ การให้บุคลากรในแต่ละ
หน่วยงานได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร การมีความรับผิดชอบ
ร่ว มกัน และรั บ ฟัง ซึ่ งกั น และกั น การเสริ มสร้ า งสมรรถนะบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และพั ฒ นา
ความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในองค์การ ในส่วนของการสร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ให้รับฟังปัญหาและช่วยกันหาทาง
ออกของปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ อาทิ สาหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง E- document การจองรถ การจองห้องประชุม นอกจากนี้แอพลิเคชั่น ในการแจ้ง การ
ใช้ น้ า ประปา และไฟฟ้ า ทั้ ง นี้ มีข้ อ เสนอแนะเพื่อ การพั ฒ นา คื อ ต้ อ งการผู้ อ านวยการส านั ก งาน
อธิการบดีควรให้ความสาคัญกับบุ คลากรในหน่วยงานอย่างเท่าเทียม มองอย่างรอบด้าน มองเห็นการ
ทางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการจัดการศึกษาที่นักศึกษามีความ
พึงพอใจสูงสุดใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมา คือ ด้านการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน และด้านการให้บริการด้านวิชาการ ซึ่งอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ส่วนการจัดการศึกษาที่
นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้านสื่อ / อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน
เมื่อจาแนกตามคณะ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในระดับมากทุกคณะ โดยคณะที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รองลงมา
คือ คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัย การจั ดการและพัฒนาท้ องถิ่น และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนคณะที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
ผลการสนทนากลุ่มและคาถามปลายเปิด
นักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ประสบความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ที่สาคัญ ได้แก่
โครงการวันราชภัฏ มีการนาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะเข้าร่วม เริ่มจัด
โครงการปีนี้เป็นปีแรก โครงการตากลมชมทุ่งของกองส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา
มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก มีการผลักดันให้แต่ละคณะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมินิ
มาราธอน และเปิดโอกาสให้คนภายนอกสามารถเข้าร่วมได้ ทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้ลาดับ 4 การมีจักรยาน OFO ให้นักศึกษาได้ใช้บริการและ
มีรถไฟฟ้า บริการรับ-ส่ง มีการพัฒนาถนนทางเข้าประตู 2 และประตู 3 มีการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่ มีการบริการร้านสะดวกซื้อ เช่น มินิมาร์ท และเซเว่น ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้
สะดวกสบายมากขึ้น การสร้างอาคารเรียน ห้องน้า และทาซุ้มทางเข้ามหาวิทยาลัย และมีการปรับ
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น และห้องสมุดมีการบริการสื่อการเรียนการสอน
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และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ห้องคาราโอเกะ มีระบบสืบค้น และตู้ยืม - คืน หนังสือที่สะดวก
เป็นต้น ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จของมหาวิทยาลัย คือ โครงการพิบูลปั่นสุข ซึ่งมีการ
ประสานงานของแต่ละภาคส่วนขาดความชัดเจน
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย คือ ความมีชื่อเสียงดั้ง เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจานวนนักศึกษาจานวนมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่แถวหน้าได้ อาจารย์มีความรู้และถ่ายทอดได้ดี เป็น
กันเอง เพื่อนๆ พี่ๆ สนิทสนมและรู้จักกัน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดขณะทางาน
จริงๆ มีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนทาให้มีทักษะหลายๆ ด้าน ได้ร่วมกับอาจารย์ในการบริการวิชาการใน
ท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ส่วนในด้านสังคมและการใช้ชีวิต อาจารย์ในคณะ มีความเข้าใจ
พัฒนาให้นักศึกษาเป็นครูที่พัฒนาท้องถิ่น เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ได้ลงมือทา อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเอาใจ
ใส่ ให้คาแนะนาในทุกๆ ด้าน มีวิธีการเรียนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย และได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ใน
ชี วิ ต จริ ง และได้ ป ระสบการณ์ ใ นการท างานมากขึ้ น มี ก ฎระเบี ย บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
สภาพแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารสถานที่ ควรเพิ่มไฟในถนนสายนอกเพื่อส่งเสริมให้มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ประตูทุกประตูปิดช้าลง ต้องการให้มีสวนสาธารณะรอบสระทะเลแก้ว เพราะเรียก
ราชภัฏสวนทะเลแก้ว อยากจะให้ทะเลแก้วเป็นแลนด์มาร์ค ควรมีมาตรการเพิ่มความระมัดระวังเรื่อ ง
ความปลอดภัยบนถนน และจัดสถานที่สาหรับทากิจกรรมในร่มเพิ่มเติม เช่น มีลานกิจกรรมในร่ม เป็น
ลานอเนกประสงค์สาหรับคณะที่มีเด็ก 300-400 คน ปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องอานวยความ
สะดวก ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องน้าที่ชารุดและทาความสะอาดห้องน้าให้มีความสะอาดอยู่เ สมอ
ปรับปรุงที่จอดรถในมหาวิทยาลัยมีความชารุด และควรเพิ่มร้านอาหารให้เพียงพอกับนักศึกษา
ด้านวิชาการ ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางหลากหลายเข้าถึงนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง การดูเกรดเฉลี่ย ควรให้ดูได้เฉพาะของตนเอง เพราะ ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยดูไ ด้ทุกคนใส่แค่ รหัส
นักศึกษาสามารถดูได้รายวิชา GE ควรเป็นวิชาเสรีที่นักศึกษาสามารถเลือกเองได้ และให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ต่อการเรียนในสาขา
ด้านกิจการนักศึกษา ควรมีโยบายที่ให้นักศึกษาปฏิบัติควรมีความชัดเจน และต้องให้มีผู้นา
นักศึกษาที่เป็นระบบมากกว่านี้ การแจ้งกิจกรรมให้เหมาะสมและเวลาไม่กระชั้นชิดเกินไป
4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ปป.) ที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ปป.) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยการจัดการศึกษาที่
นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมา ด้านการให้บริการ
ด้านวิชาการ และด้านการจัดหลักสูตรการเรีย นการสอน ส่วนการจัดการศึกษาที่นักศึกษามีความ
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พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้านสื่อ / อุปกรณ์และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้เมื่อจาแนกตาม
คณะ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ป.ป.) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับมากทุกคณะโดยคณะที่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลาดับแรก ได้แ ก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ และคณะวิทยาการ
จัดการ ตามลาดับ ส่วนคณะที่นักศึกษามีความพึง พอใจมีเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิด
1. ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยคณะ และสาขาวิชา
1.1 การตัดสินผลการเรียนมีความยุติธรรมในการให้เกรด
1.2 คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการจัดการเรียน
การสอน
1.3 อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษามีความเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี
1.4 มีห้องสมุดที่ทันสมัย
1.5 มีความภูมิใจในสาขาที่เรียน เพราะสามารถนามาใช้ในชีวิตจริงได้
1.6 มีความภูมิใจในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานไปเป็นทีม เห็นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
1.7 มีความภูมิใจในสถาบันและมีความรักเคารพในสถาบันและอาจารย์ และสาขาที่เรียน
1.8 ด้านการเรียนการสอนทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและมิตรภาพใหม่ๆสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
1.9 รู้สึกภูมิใจในความเป็นเศรษฐศาสตร์มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จัก และมีภาพลักษณ์ที่ดี
1.10 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศดีเหมาะแก่การเรียนการ
สอนด้านวิชาการและความรู้ต่างๆ
2. ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1 มีการพัฒนาในด้านความสะดวกแก่นักศึกษา เช่น รถไฟฟ้า PSRU และรถจักรยาน
2.2 ด้านอาคารมีการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น
2.3 ด้านการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสะดวกสบายต่อการค้นหา
2..4 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านห้องเรียน และด้านบุคลากร
2.5 ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการใช้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
2.6 การเพิ่มความสะดวกสบายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่นร้านสะดวกซื้อ
2.7 การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น รณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และ
การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
2.9 การจัดการสถานที่บรรยากาศในการเรียน และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ความอานวยความสะดวกมากขึ้น
2.10 มีการปรับหลักสูตรใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
2.11 พัฒนาทางด้านอาคารและซุ้มประตู
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3.1 ด้านความสะอาดของห้องน้า
3.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนในบางอาคารยังไม่เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
3.3 แม่บ้านควรมาทาความสะอาดห้องน้าในช่วงเสาร์-อาทิตย์บ้าง
3.4 ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต
3.5 การบริการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาควรมีจิตในการบริการที่ดีเพิ่มขึ้น
3.6 กองกีฬาควรจะมีงบในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่น่าจะทาเหรียญและชื่อเสียงได้ในกีฬา
มหาวิทยาลัยมากกว่ากีฬาชนิดอื่นที่ไม่มีผลงาน แต่มีงบเยอะซื้ออุปกรณ์บ่อยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ด้านสถานที่ออกกาลังกายในร่ม ควรปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น
3.8 ความสะอาดของตึกมหาวชิราลงกรณ์ในเรื่องของขี้นก
3.9 เพิ่มร้านค้าที่จาหน่ายอาหารในวันเสาร์ -อาทิตย์ ให้กับ ภาค กศ.ปป. เนื่องจากในวัน
ดังกล่าว เพราะร้านอาหารส่วนมากจะปิดให้บริการ
3.10 ห้องสมุดมีหนังสือที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์ในบางวิชามีไม่เพียงพอต่อนักศึกษา
3.11 ควรปรับปรุงรายวิชาที่สอนและผู้สอนให้เหมาะสมกัน
3.12 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มีการอธิบายเพิ่มรายละเอียด มิใช่อ่านตาม
ตัวหนังสือใน power point
3.13 ควรปรับปรุงด้านการเรียนการสอนในการใช้ดุลยพินิจในการตรวจข้อสอบ และให้
นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลของผู้สอนได้อย่างโปร่งใส และเป็นธรรมโดยไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3.14 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
4.2.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึง พอใจต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมและรายด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า การจัดการศึกษาที่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ รองลงมาคือ ด้านการบูรณาการการวิจัยกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ ด้านสื่อ / เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนการจัดการศึกษาที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการพั ฒ นาและควบคุ ม คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ไ ด้
มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคาถามปลายเปิด
1. มีความประทับใจเกี่ยวกับการทางานของบัณฑิตวิทยาลัย การให้ บริการที่เป็น
กั น เองของเจ้ า หน้ า ที่ การอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ มาติ ด ต่ อ ประสานงาน เข้ า ถึ ง ง่ า ย
ประสานงานรวดเร็ว เช่น การตีพิมพ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
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2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ให้ความใส่ใจดูแลในการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ชิด ให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี บรรยากาศในการเรียนระหว่างกลุ่ มเพื่อนและ
อาจารย์ดีมาก
3. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการนาเทคโนโลยี/ ICT มาใช้ในการ
จัดระบบสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ได้โดยง่าย โดยเฉพาะการใช้ e-thesis ซึ่งค่อนข้างมี
ความยุ่งยากแม้ว่าจะได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ตามแต่เวลาใช้จริงค่อนข้างมีความยุ่งยากพอสมควร
อภิปรายผลการประเมิน
จากผลการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ในปีงบประมาณ 2560 มีประเด็นข้อค้นพบที่นามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
2560 มีประเด็นที่นามาพิจารณา คือ
หน่วยงานมีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ตามบทบาท พันธกิจ
ที่รับผิดชอบ และมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนของหน่วยงานทุกโครงการ จานวน 778
โครงการ เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จานวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.31
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวน 224 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวน
95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการน้อยที่สุด จานวน 52 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 6.69 ผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยรวมเป็นเงิน 56,153,781 บาท พบว่างบประมาณในการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
สูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 27.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ร้อยละ 26.02 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 4.17 ที่เป็นเช่นนี้เพราะหน่วยงานจาเป็นอย่างยิ่งต้องมี
แผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนในการดาเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของหน่วยงาน รวมถึงต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาจานวนโครงการ พบว่า การดาเนินงานตาม
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวนการดาเนินโครงการสู งที่สุดเมื่อ เทียบกับประเด็นอื่นๆ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการ ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ที่ เกี่ยวกับการวิจัย และยุ ทธศาสตร์ที่ 3 ทานุบารุง ศิ ลปวัฒนธรรม
ตามลาดับ
สาหรับการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้จริงตามแผน เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 50,858,764.23 บาท
จากงบประมาณทั้งสิ้น 56,153,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.57 มี งบประมาณเหลือจ่ายคิดเป็นร้อยละ
9.42 สาหรับ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการดาเนินโครงการของหน่วยงาน พบว่า โครงการบรรลุและ
ผ่านตัวชี้วัด 3 ใน 4 ร้อยละ 91.19 บรรลุตามมิติเวลาร้อยละ 86.40 มิติงบประมาณร้อยละ 88.86 มิติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.63 และมิติเชิงคุณภาพร้อยละ 89.25 ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมี
แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณและการกากับติดตามการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ผลการวิเคราะห์โครงการและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ พบว่า ผลการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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โครงการจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.36 มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80.84 และมีประสิทธิผลร้อยละ 79.96
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 มีประเด็น
ที่นามาพิจารณาคือ
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยมียอดรวมทั้งสิ้น
762,450,100 บาท โดยมีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณ
แผ่นดิน 521,450,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.39 งบประมาณเงินรายได้ 241,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.61 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น
866,375,400 บาท มีสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณเงินรายได้ คือ งบประมาณ
แผ่นดิน 602,753,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57 งบประมาณเงินรายได้ 263,622,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.43 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ 2560 ลดลงจากปีง บประมาณ 2559
จานวน 103,925,300 บาท หรือลดลงร้อยละ 12.00 โดยงบประมาณแผ่นดินลดลงจานวน 81,303,300
บาท หรือลดลงร้อยละ 13.49 และงบประมาณเงินรายได้ลดลงจานวน 22,622,000 บาท หรือลดลง
ร้อยละ 8.58 เมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณรายได้ที่ลดลง
สืบเนื่องมาจากจานวนนักศึกษาลดลงเพราะงบประมาณรายได้ ส่วนใหญ่มาจากการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาประจาปีการศึกษานั้นๆ
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัย จานวน 762,450,100 บาท สามารถจาแนกออกเป็น 1) งบ
บุคลากร จานวน 127,550,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.73 2) งบดาเนินงาน จานวน 202,941,700
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.62 3) งบลงทุ น จ านวน 169,316,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.21 4)
งบอุ ด หนุ น จ านวน 224,938,800 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.50 และ 5) งบรายจ่ า ยอื่ น จ านวน
37,702,800 บาท (รวมงบกลาง) คิดเป็นร้อยละ 4.94
ทั้ง นี้ งบอุ ด หนุ น จานวน 224,938,800 บาท ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเงิ น เดื อ นของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดินจานวน 191,964,000 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จานวน
4,800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรบางส่วนอยู่ในงบดาเนินงานจากงบประมาณ
แผ่นดินจานวน 21,314,100 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้จานวน 11,264,200 บาท ดังนั้นงบ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจึงมีจานวนทั้งสิ้น 356,892,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.81
ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง ภาวการณ์ผกผันของ
ค่าใช้จ่ายและรายได้ดังปรากฏจากรายงานการประเมินจากการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามจริง สัดส่วนดังกล่าว ในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการไม่มากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางและระยะยาว สถานการณ์ผกผันดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากใน
การบริ ห ารจั ด การ และด าเนิน กิ จการการเรี ย นการสอน นั่ น คือ หากจ านวนหลั กสู ต รและจานวน
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรคงที่ ขณะที่รายได้ของมหาวิทยาลัยลดน้อยลง แต่รายจ่าย
คงที่หรือเพิ่มขึ้นตามภาวะค่าครองชีพ ดัง นั้น หากไม่มีการวางแผน หรือมีกลยุทธ์รองรับสถานการณ์
ดัง กล่าวจะส่ งผลต่อการด าเนินการหรือบริหารมหาวิทยาลั ยในระยะปานกลางและระยะยาว การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่คงที่หรือเพิ่มขึ้น มีผลต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่อง
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จานวนคณาจารย์มีความสาคัญมากเนื่องจาก การดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้น
ต้องมีอาจารย์เพียงพอในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะไม่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อีกทั้ง
อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการทาให้มหาวิทยาลัย ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
2.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พบว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จานวน
778 โครงการ คิดเป็นจานวนเงิน 56,153,781 บาท โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มากที่สุด
จานวน 24,029,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ปฏิรูปการวิจัยและ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ จานวน 15,169,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จานวน 14,613,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.02 และยุทธศาสตร์ที่น้อยที่สุด คือ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บการทะนุ บ ารุ ง งานด้ า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมภาคเหนือ ตอนล่ า ง จ านวน
2,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่านั้นที่อยู่ในระดับ
ดีมาก ส่วนอีก 3 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูป
การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ พบว่า มีงบประมาณเหลือ
จ่ายสูงสุด ร้อยละ 13.93 เป็นเพราะงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรให้นักวิจัยยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
การใช้จ่ายงบประมาณการดาเนินโครงการของหน่วยงาน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง อย่ า งยิ่ ง ร้ อ ยละ 37.50 หากพิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า สถาบันวิจัย และพัฒนามีจานวนโครงการที่ดาเนินการผ่านตัวชี้วัดด้านงบประมาณ
เพียง 6 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ
สาหรับคณะครุศาสตร์ มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ควรปรับปรุง อาจเป็นเพราะ
มีการเปลี่ย นแปลงผู้บ ริหารและเจ้าหน้าที่ รับผิด ชอบ ทาให้เกิ ดข้อจ ากัดในการลงนามเอกสารที่ข อ
เบิ ก จ่ า ยย้ อ นหลั ง ท าให้ ไ ม่ สามารถส่ ง เอกสารเบิก จ่ า ยที่ โ ครงการจั ด ตั้ ง กองคลั ง ล่ า ช้ า ไม่ เ สร็ จ สิ้ น
ปีงบประมาณ กรณีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่
ควรปรับปรุง เนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าใน
งบประมาณเงินรายได้จากการจัด ซื้อครุภัณ ฑ์ จึ ง ส่ง ผลให้ไ ม่ สามารถดาเนินการได้ตามตัว ชี้วัด ด้า น
งบประมาณ
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
2.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน พบว่า โดยภาพรวมของทุกหน่วยงานมีการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ทุกไตรมาส คือเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 94.86 แต่อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานที่ไ ม่
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สามารถเบิกงบประมาณได้ตามไตรมาสที่ 1 คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2 คือ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 3 คือ คณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 4 คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สานักงานอธิการบดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะ หน่วยงานหลายหน่วยงานมีการบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณที่เป็นเงินกันของงบประมาณปี พ.ศ.2559 จึง ทาให้ไ ตรมาสที่ 1 ไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินพบว่าเมื่อ
สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินนั้นจาเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งงบประเมินไว้กับสานักงบประมาณแผ่นดิน
รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นหน่วยงานไม่สามารถสะสมงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายในปีถัดไปได้
จาเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงบประมาณกาหนดไว้ หากหน่วยงานไม่ดาเนินการเบิกจ่าย
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณเหลื อ จ่ า ยของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาไปจ่ายหรือชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยต่อไป
2.4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ พบว่า โดยภาพรวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์เบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 81.55 เมื่อพิจารณาในแต่ละไตรมาส พบว่า ไตรมาสที่ 1 มีหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิก จ่ายงบประมาณรายได้ตามเกณฑ์
ยกเว้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และสานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตามเกณฑ์ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินพบว่าเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่
สามารถเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ ต ามเกณฑ์ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น นั้ น
จาเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งงบประเมินไว้กับสานักงบประมาณแผ่นดิน สาหรับงบประมาณ
รายได้นั้นหากไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถเก็บไว้เป็นงบประมาณสะสมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้จะสามารถเก็บเป็นงบประมาณสะสมได้ แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้
ควรมีการทบทวนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน เมื่อได้มีการเก็บข้อมูลเชิง ประจั กษ์
พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน คือ ด้วยในปีง บประมาณ 2560 ช่วงเดือนมีนาคม
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผู้บริหารระดับคณะและสานักที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
หลายหน่วยงาน ทาให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงาน ทาให้เป็นเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่ตั้งไว้เดิม ในช่วงเดือน มีนาคม- เมษายน 2560 และมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่ โดยในส่วนของคณะครุศาสตร์ มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากมี
การส่งงานที่ค้างการดาเนินงานเบิกจ่ายที่ล่าช้าไม่เรียบร้อย ทาให้ผู้บริห ารใหม่ไ ม่สามารถลงนามใน
เอกสารที่ขอเบิกจ่ายย้อนหลังจานวนมาก และส่งเอกสารเบิกจ่ายที่โครงการจัดตั้งกองคลัง ภายหลัง
สิ้นสุดกาหนดระยะเวลาเบิกจ่ายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาทเศษ ทาให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 และทาการกันเงินเบิกเหลื่อมปีได้ไม่ครบจานวน
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ส าหรั บ งบประมาณรายได้ นั้ น หากไม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ส ามารถเก็ บ ไว้ เ ป็ น
งบประมาณสะสมได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะสามารถเก็บเป็นงบประมาณสะสมได้ แสดงให้เห็นว่าการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ควรมีการทบทวนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
เมื่ อ ได้ มี การเก็ บ ข้อ มู ลเชิ งประจั ก ษ์ พบว่ า การเบิก จ่ ายงบประมาณไม่ เป็ น ไปตามแผน คือ ด้ว ยใน
ปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผู้บริหารระดับคณะ
และสานักที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง หลายหน่วยงาน ทาให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงาน
ทาให้เป็นเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ตั้ง ไว้เดิม ในช่วงเดือน มีนาคม- เมษายน 2560
และมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่ โดยในส่วนของคณะ
ครุศาสตร์ มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากมีการส่ง งานที่ค้างการดาเนินงานเบิกจ่ายที่ล่าช้าไม่เรียบร้อย
ทาให้ผู้บริหารใหม่ไม่สามารถลงนามในเอกสารที่ขอเบิกจ่ายย้อนหลังจานวนมาก และส่งเอกสารเบิกจ่าย
ที่โครงการจัดตั้งกองคลัง ภายหลังสิ้นสุดกาหนดระยะเวลาเบิกจ่ายใน วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นเงิน
จานวน 2 ล้านบาทเศษ ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 และทาการกันเงินเบิก
เหลื่อมปี ได้ไม่ครบจานวน
3. ผลด้านคุณภาพของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์
3.1 ด้านคุณภาพของนักศึกษา
3.1.1 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติที่สาเร็จการศึกษาตามแผน จานวน
1,921 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 3,505 คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของจานวน
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยคณะที่มีอัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียน
สูง สุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น ส่วนคณะที่ มีอัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการเรียนต่าสุดคือ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หากพิจารณาจากอัตราการสาเร็จในระยะเวลาตามแผน ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย จะพบว่า มีจานวน ร้อยละ 65.81 ซึ่งมีจานวนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการสาเร็จในระยะเวลา
ตามแผนของปี ที่ ผ่ า นมา (ร้ อ ยละ 55.06) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวโน้ ม ของจ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ในระยะเวลาตามแผนการเรี ย นมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายคณะ พบว่ า คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมมีนั ก ศึก ษาสาเร็จ การศึก ษาใน
ระยะเวลาตามแผนการเรียนน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาทั้ง 2 คณะ มีรายวิชาโครงการพิเศษ
ซึ่ง นัก ศึกษาจะต้องศึกษาค้น คว้า ด้วยตนเอง หากไม่มี การกากั บติด ตามจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาอย่า ง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาช้ากว่าที่กาหนดในแผน นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาให้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้อัตราการสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
ตามแผนค่อนข้างต่านั้น เป็ นเพราะนักศึกษาส่วนหนึ่ง เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดั บประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษากลุ่มนี้จึงสามารถใช้วุฒิการศึกษา
เหล่านั้นไปสมัครเข้าทางานได้ระหว่างเรียน จึงทาให้หยุดพักการเรียนหรือลาออกไป จึงส่งผลกระทบต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนดังข้อมูลที่ปรากฏ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ทาง
คณะเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้มีอัตราการสาเร็จการศึกษาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ที่มี
จานวนเพียง ร้อยละ 26.11 ซึ่งจากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าทางคณะเกษตรเทคโนโลยี การเกษตรและ
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อาหาร ได้มีการนาผลการประเมินที่ผ่านมา มาใช้ประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการเพื่อให้นักศึกษา
มีอัตราการสาเร็จการศึกษาสูงขึ้น
3.1.2 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสาหรับปวงชนเพื่อ
ปริญญา (กศ.บป.) ที่สาเร็จการศึกษาตามแผน จานวน 170 คน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด
จานวน 838 คน คิดเป็นร้อยละ 21.22 โดยคณะที่มีอัตราการสาเร็จการศึกษา ในระยะเวลาตามแผนการ
เรียนสูงสุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 93
คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ
คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้ง หมด จานวน 433 คน สาเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาตามแผนการเรียน จานวน 92 คน คิดเป็นร้อ ยละ 22.11 และวิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มีนักศึกษาที่คณะรับเข้าศึกษาทั้งหมด จานวน 244 คน สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ตามแผนการเรียน จานวน 42 คน คิ ดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่ มี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียน
หากพิจารณาจากอัตราการสาเร็จในระยะเวลาตามแผนของนักศึกษาโครงการ
จัดการศึกษา สาหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ปป.) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะพบว่า มีจานวน
เพียง ร้อยละ 21.22 ซึ่งมีจานวนที่น้อยมาก ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทาให้ได้
ข้อมูลว่า สาเหตุที่นักศึกษา กศ.ปป มีอัตราสาเร็จการศึกษาน้อยนั้น เป็นเพราะในช่วงของการเปิดภาค
เรียนของนักศึกษา กศ.ปป นั้น มีช่วงเวลาที่เหลื่อมจากการจัดการศึกษาภาคปกติ 1
ภาค
การศึกษา ดังนั้นระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศ.ปป. จึงช้ากว่านักศึกษาภาคปกติ 1
ภาคการศึกษาดังนั้นการสรุปผลอัตราการสาเร็จการที่ศึกษาของนักศึก กศ.ปป. ที่เป็นอัตราการสาเร็จ
การศึกษาที่แท้จริงนั้น จะอยู่ในช่วงภาคการศึกษาถัดไป แต่ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินได้รับมาในครั้งนี้เป็ น
ข้อมูลที่มีการสารวจในภาคการศึกษานี้จึงทาให้อัตราการสาเร็จของนักศึกษา กศ.ปป น้อยกว่าความเป็น
จริง
3.1.3 มี นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ที่สาเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรกาหนด คิดเป็นร้อยละ 75.00 แต่ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียนเกิน
แผนการเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามแผนการเรียนของ
หลักสูตรเพียงร้อยละ 34.10 ส่วนใหญ่เป็นนักศึ กษาสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริหาร
การศึกษา ส่วนหลักสูตรที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนดน้อยที่สุด ได้แก่ สาขา
หลักสูตรและการสอน คิดเป็นร้อยละ 54.84 ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของสาขาหลักสูตร
และการสอนส่วนใหญ่เป็นหัวข้อที่เน้นการวิจัยเชิงทดลองและวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาในการสร้างนวั ตกรรมและทดลองหาประสิทธิภาพก่อนนาไปทดลองใช้การวิจัย
จึงส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการทาวิจัยนานกว่าสาขาอื่นๆ ประกอบกับนักศึกษาส่วนใหญ่มีงานประจาเต็ม
เวลา จึงไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ควร ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
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3.1.4 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ในระดับ
ปริญญาตรี โท และ เอก ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตทุกคณะมีคุณลักษณะทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ทั้ง ในภาพรวมและรายด้ าน โดยมี บาง หลักสู ตรอยู่ ในระดับมากที่สุ ด ผลการศึ กษานี้
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นพันธกิจที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นดัชนีสาคัญ ที่บ่ง บอกว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีคุณ ภาพและเป็น ที่พึง พอใจของผู้ ใช้บั ณฑิต ซึ่ ง สาเหตุที่ท าให้ บัณฑิ ตที่ส าเร็จการศึ กษามีคุณ ภาพ
อาจเนื่องมากจากการที่มหาวิทยาได้ให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพ และก าหนดเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญ เป็นลาดั บแรกของการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะและ
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญและเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย แต่ระดับคณะเป็นจานวนมาก และประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินโครงการ ความสาเร็จของนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เน้นการปฏิบัติและสนอง
ความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและหลักสูตร และส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้ชุมชน
และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ดังจะเห็นได้จากการให้ความสาคัญในโครงการ
สหกิจศึกษา มีการขยายจานวนหลักสูตรที่เข้าร่วมในโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง สอดคล้องกับผลการประเมินอธิการบดีและคณบดีในทุกคณะที่ได้รับการประเมินจาก
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนว่ามีการดาเนินการตามนโยบายด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตในระดับมากและส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าด้านอื่นๆ
3.1.5 ผลการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ในภาพรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูล จานวน 2,973 คน มีงานทา
1,613 คน คิดเป็นร้อยละ 74.23 เมื่อพิจารณาเป็นคณะ จานวนบัณฑิตที่มีงานทา เมื่อเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย อันดับแรกคือ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามลาดับ ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากภาวะการมีง านทาของ
บัณฑิต พบว่า คณะที่บัณฑิตทางานตรงสาขามากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ตามลาดับ
ทั้งนี้ข้อมูลภาวการณ์ทาการที่คณะ มีงานทาสูงสุดนั้น อาจเป็นเพราะในยุค
ปัจจุบันนี้ อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีอัตราการบรรจุเข้าทางานสู่งกว่าอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอีก
ประการหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ ความเข้ ม แข็ ง และชื่ อ เสี ย งของการจั ด การศึ ก ษาด้ า นการผลิ ต ครู ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงทาให้บัณฑิตครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถสามารถสอบบรรจุเข้าทางานได้
ในอัตราค่อนข้างสู งและทางานได้ตรงสาขามากที่สุด ส่วนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่ง เป็น
คณะที่บัณฑิตมีงานทาน้อยที่สุดนั้น คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่
ท าให้ ไ ด้ นั ก ศึ ก ษาคณะนี้ มี ง านท าน้ อ ยนั้ น อาจเป็ น เพราะนั ก ศึ ก ษาส่ ว น หนึ่ ง ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งมีงานทาอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
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แต่ ประกอบอาชีพ อิสระและเป็น เจ้า ของกิ จการเอง บัณ ฑิต กลุ่ มนี้ จึ ง อาจไม่ ไ ด้ มาให้ ข้อ มูล เกี่ ยวกั บ
ภาวะการมีงานทาของตน
3.2 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
3.2.1 ด้านงบประมาณและจานวนทุนวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับในปีงบประมาณ
2559 อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จานวน 119 ทุน คิดเป็นร้อยละ
27.64 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย (จานวน 14,650,500 บาท และมีอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 117 ทุน คิดเป็นร้อยละ 27.17 อาจารย์ทั้งหมด
(16,315,800 บาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุนวิจัยที่อาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก
มีจานวนที่ใกล้เคียงกัน โดย คณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาการ
จัดการ รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจานวน
ทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทุนวิจัยของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยจะประสบ
ความสาเร็จในนโยบายการส่งเสริมให้อาจารย์ แสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง
แต่อย่างไรตามศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกยังคงเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยควร
ดาเนินการส่งเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะยังมีอาจารย์ ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพียงร้อยละ 27.17 เท่านั้น ซึ่งทุนวิจัยจากภายนอกจะเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยใน
สภาวะที่มหาวิทยาลัยต่องเผชิญกับภาวะจานวนนักศึกษาที่ลดลง และการดาเนินการดังกล่าวอาจต้อง
อาศัยศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสานักวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารระดับคณะใน
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกด้วย
ประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยให้กับ
อาจารย์ ที่ ม าจากข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ใ นกลุ่ ม สั ง คมศาสตร์ คื อ ควรมี ก ารแบ่ ง สั ด ส่ ว นของ
งบประมาณวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์หรือ
อาจแบ่งตามประเด็นตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างการทา
วิจัยของนักวิจัยแต่ละกลุ่มสาขา ซึ่งจากการพิจารณางบประมาณที่ไ ด้รับนั้น งบประมาณส่วนใหญ่
ยังอยู่ที่กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ โดยคณะที่ได้รับงบประมาณสู งสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ รองลงมา คือ จานวน 2,953,700 บาท และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารได้รับงบประมาณ ซึ่งรวมงบประมาณที่ทั้ง 3 คณะ ได้รับ คิดเป็นจานวนเงิน 11,287,055
บาท จากงบประมาณของทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 14,650,500 บาท ทั้งๆ ที่สัดส่วนของ
จานวนอาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยจากทั้ง สองกลุ่มสาขาไม่ได้แตกต่างกันมาก (สาขาสัง คมศาสตร์ 57 :
สาขาวิทยาศาสตร์ 62) แสดงให้เห็นว่าผู้พิจารณาทุนวิจัยยังให้น้าหนักความสาคัญกับทุนวิจัยในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งในปีต่อไปผู้พิจารณาทุนวิจัยภายในควรให้ความสาคัญกับ
โครงการวิจัยทั้งสองกลุ่มสาขาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรพิจารณาความสาคัญของการวิจัยจากผลผลิตที่
เกิ ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ท่ า นั้ น โครงการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ แ ละ
โครงการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน อาจจะผลิตนวัตกรรมทางสังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มี
มูลค่าในเชิงพาณิชย์น้อยแต่อาจเกิดประโยชน์และคุณค่าที่เป็นผลกระทบทางสังคมและส่ง ผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสูง
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3.2.2 จานวนงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 จานวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 446 ผลงาน และเมื่ออัตราส่วน
ระหว่างจานวนงานวิจัยที่ได้การตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 ต่อจานวนอาจารย์ทั้ง หมด คิดเป็นอัตราส่วน
เท่ากับ 0.99 ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยั ง คงเป็นการตีพิมพ์ผลงานใน
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ (ร้ อ ยละ 60.53) รองลงมา คื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 22.20) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐาน TCI กลุ่ม 2 (ร้อยละ 6.28) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI)
(คิดเป็นร้อยละ 4.71) โดยคณะที่มีผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในฐาน Scopus/ISI มากที่สุด
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 13 ผลงาน รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร จานวน 4 ผลงาน
ทั้ง นี้ ห ากพิ จ ารณาจ านวนผู้ ไ ด้ รั บตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการ
ระดับชาติในฐาน TCI กลุ่ม 1 จะพบว่า มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 22.20) ข้อมูลนี้เป็น
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของนโยบายการกระตุ้น ส่งเสริมของผู้บริหารในการผลักดันให้อาจารย์ทางสาย
สัง คมศาสตร์มี ความตื่น ตัวที่ จะขอทุน วิจัย ตามความถนั ดและความสามารถของตนเอง รวมทั้ ง การ
ส่งเสริมให้มีการนาเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ที่มี
การสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล 1 ส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) ส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ซึ่ง จากสัม ภาษณ์ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการช่วยเหลืออาจารย์นักวิจัย ที่
ต้องการมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแต่มีข้อจากัดเรื่องภาษาอังกฤษ โดยการจัดให้มีการประสาน
กับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาให้ความช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษาด้านการแปลบทความเป็น
ภาษาอั งกฤษให้ กับ อาจารย์ อ ยู่ แ ล้ว และที่ ผ่ า นมาก็ มี อ าจารย์ ส่ วนหนึ่ ง เข้า รั บ บริก ารแล้ ว แต่ ก าร
ดาเนินการดังกล่าวอาจยังไม่เห็ นผลที่ชัดเจนในปีนี้ และอาจต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ดาเนินการในด้านนี้ในเชิงรุกต่อไป
4. ผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์และนโยบาย
ของผู้บริหารและความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
4.1 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามวิสัยทัศน์
และนโยบาย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สานัก สามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเห็นว่าผู้บริหารมีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พศ.ศ 2560 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยนั้นหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างมุ่ง
สนองตอบพั น ธกิ จ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
ปรากฏการณ์ที่ดี
จากผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ได้พบข้อมูลที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย
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ส่วนใหญ่ จะให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิต
นักปฏิ บั ติ อย่ างมื ออาชี พเพื่ อการพั ฒนาชุ มชน ท้ องถิ่ น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลการประเมิ นตนเองของ
อธิการบดี และคณบดี ที่ส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า มีการดาเนินงานตามนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตที่พบว่า ผลการประเมิน
คุณลั กษณะของบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ และผลการประเมิ น
คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
พบว่า บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
คุณลักษณะของผู้บริหารในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านภาวะผู้นาซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ผลการประเมินที่สอดคล้องกันว่า อธิการบดี และผู้บริหารระดับ
คณะส่วนใหญ่มีภาวะผู้นา เข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟัง ความ
คิดเห็นของบุคลากรในองค์กร กระจายอานาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใจในการตัดสินใจ
ในส่วนของการบริหารรายได้ พบว่า บุคลากร และผู้บริหารมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเฉพาะการแสวงหาเงินรายได้จากภายนอก ซึ่งข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลที่ผู้บริหาร
อาจต้องทบทวน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากร และงบประมาณ ซึ่ง เป็นรายได้จากภายนอกมาให้กับ
มหาวิทยาลัยและคณะ ที่อาจต้องมีการดาเนินการให้มากขึ้น โดยเฉพาะในคณะที่มีศักยภาพที่จะให้
บริหารวิชาการกับแหล่งทุนเหล่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องรองบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว
ข้อเสนอแนะ
จากผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่พบ
คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะสาหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีงบประมาณเงินรายได้ที่ลดลง อันเนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทะเบียน
ของนักศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการวินิจฉัย และวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงในประเด็นดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการที่จานวนนักศึกษาที่ลดลง ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอก ตามภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม อายุขัยประชากร หรืออัตราผู้รู้หนังสือ เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัก
ได้เตรียมตัวรองรับสถานการณ์ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดาเนินการระดมสมอง หรือระดมสรรพกาลัง
ตามศักยภาพที่มหาวิทยาลัย จักทาได้ ทาการวางแผนการหาเงิ นรายได้ จากแหล่ ง งบประมาณ หรื อ
ทรั พ ยากรต่ า งๆ จากศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ จากแหล่ ง รายได้ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการอยู่ใ ห้เป็นรายได้เสริมทางอื่น ที่สนั บสนุนการพึ่ง พาเพียงรายได้จ ากการเก็บค่าเล่ าเรีย น
ค่าธรรมเนียมจาการเรียนการสอนเพียงช่องทางเดียว
2. ค่ าใช้จ่ ายของบุค ลากร มีถึ ง ร้ อยละ 46.81 ของงบประมาณทั้ง หมด ซึ่ง เกิน กว่ าเกณฑ์
มาตรฐานของการจัดสรรงบประมาณการบริหารองค์กร ที่กาหนดไว้ว่าค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ควร
เกินกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดขององค์กรในปีงบประมาณนั้นๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จะต้ อ งวิ เ คราะห์ แ ละกาหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บภารกิ จ ของ
มหาวิ ทยาลั ย โดยจัด ท าแผนการบริ ห ารบุ ค ลากรทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ในลัก ษณะต่ อ ไปนี้

341

ประการแรก มหาวิทยาลัยต้องไม่รับบุคลากรเพิ่ ม ประการที่สอง มหาวิทยาลัยต้องใช้วิธีการถ่ายโอน
บุคลากรระหว่างหน่วยงานที่บุคลากรเกิน ไปอยู่หน่วยงานที่ขาดแคลน ประการที่สาม มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติติงานของหน่ว ยงานที่มีการถ่ายโอน
บุคลากรไป
3. จากผลการประเมินที่พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ของบางหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กาหนด มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการและกากับให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กาหนดไว้ และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานนั้นใน
ปีงบประมาณถัดไป
4. จากการจัดสรรงบประมาณที่พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรที่สานักงานอธิการบดี
โดยเฉพาะงบประมาณ ด้านสาธารณูปโภค ที่สานักงานอธิการบดีรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสานึกในการใช้
สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สานักงานอธิการบดีอาจกาหนดวงเงินสาธารณูปโภคขั้นต่าแปร
ผันตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
5.1 ด้านคุณภาพของนักศึกษา
ผู้บ ริ ห ารและอาจารย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอาจารย์ ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ควรให้ความสาคัญกับการวางระบบกากับติดตามให้นักศึกษาให้สามารถสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
5.2 ด้านคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์
5.2.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมากขึ้น
5.2.2 ควรมีระบบสนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ในด้านการทาวิจัย ดังนี้
1) จั ด กลุ่ ม ทุ น วิ จั ย ระหว่ า งอาจารย์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออาจให้มีการทาชุดโครงการวิจัยบูรณาการ
เชิงพื้นที่เพื่อให้อาจารย์แต่ละกลุ่มสาขามาทาวิจัยร่วมกันโดยมีสถาบันวิจัยเป็นผู้ประสาน
2) จัดหน่วยงาน /บุคลากร ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
6. ข้อเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1. ในการเปิดหลักสูตรแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์จุดเด่นและอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนความพร้อมของมหาวิทยาลัยในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้าน
อัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรทบทวนจานวนการเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยให้พิจารณาเปิดรับให้
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สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาที่แต่ละหลักสูตรได้กาหนดไว้ รวมถึงพิจารณาอัตรากาลังของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้า เพื่อไม่สร้างภาระการสอนเกินเกณฑ์สาหรับอาจารย์ในบางหลักสูตร
2. นโยบายมุ่งสร้างนักศึ กษาให้มี ความสามารถ เป็น บัณฑิ ตนั ก ปฏิบั ติ ควรมี นโยบาย
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึ กษาได้ออกไปแสดงศักยภาพผลงาน หรื อส่ง เสริมการประชาสัมพัน ธ์
ผลงานต่าง ๆ ของอาจารย์และนักศึกษา ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้สังคมเกิดความเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิต
3. ควรพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้ง นี้
เพราะเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์สาหรับการปฏิบัติง านของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการ
จัดการเรียนการสอน ควรปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับโปรแกรม
ใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์
4. ควรปรับปรุ งอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องเรีย นและห้องปฏิบัติ การให้มีอุป กรณ์ ที่
ทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีจานวนที่เพียงพอสาหรับนักศึกษา
5. ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี โดยให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีที่อยู่นอกสาขาของตนเองได้ เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการความรู้เพิ่มเติม
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้งในระดับมหาวิท ยาลัย
และระดับคณะ ควรมีการวางแผนร่วมกันในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
7. ควรมีร ะบบการคั ดเลื อ กบุ ค ลากรให้ มีค วามรู้ ทั้ง ทางด้ านวิ ช าการและภาคปฏิ บั ติ
ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบของนักศึกษาได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชดาริ
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์สาหรับการสืบค้นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สาหรับการวิจัย ด้านข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ชุมชน และประเด็นการวิจัยใหม่เพื่อส่งเสริมให้
นักวิจัยเกิดความคล่องตัวในการสืบค้นข้อมูล ด้านแหล่งทุนวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัย
2. ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสในการทาวิจัยและสร้าง
ความเชื่อมั่นในการทาวิจัย โดยจัดทุนสนับสนุนสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และควรมีการชี้แจงเหตุผลในการ
ตัดงบประมาณของข้อเสนอโครงการให้กับผู้ยื่นขอทุนวิจัย เพื่อจะได้ทราบเหตุผลที่ชัดเจน สาหรับการ
พัฒนา / ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งต่อไป
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทสาคัญ ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการทาวิจัยและบริการวิช าการ ส่งเสริมการพัฒนา
โจทย์วิจัยจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือพื้นที่ในบริบทความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มขึ้นและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้รับงบประมาณในการทาวิจัยและบริการวิชาการ
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มขึ้น
4. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญแต่มีข้อจากัดด้านภาษาอังกฤษได้มีโอกาสพัฒนา
สู่สากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบาย โครงการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การยกระดับการ
ท านุ บ ารุ ง งานด้ า นศิ ลปะและวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ ตอนล่ า งให้ ชั ด เจน และครอบคลุ ม ภารกิ จ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน
1. ควรกาหนดแนวทางในการบริหารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับท้องถิ่นทั้งใน
ระดับชุมชน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
2. ควรมี นโยบายการบริ หารจั ดการทรัพย์ สินและทรั พยากร ให้ คุ้มค่ า เน้ นระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และวางแผนการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือไปจาก
งบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง
3. ควรเร่งดาเนินการทบทวนระเบียบและเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรให้เอื้อต่อการพัฒนา
สูงสุด ตามภารกิจหลัก ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างแท้จริง
4. มหาวิ ทยาลั ยควรทบทวนนโยบายเกี่ ยวกั บสวั สดิ การของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยและ
บุคลากรที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพราะขณะนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานประจาตามสัญญา ซึ่งความชัดเจนและมั่นคง รวมจนถึงสวัสดิการต่างๆ ยังค่อนข้างน้อย

