
บทสรปุผู้บริหาร 
 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี  ทําหน้าที่ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี 6 คณะ ผู้อํานวยการ 3 สํานักและ 1 สถาบัน   ซึ่งเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบรายงานผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินความพึงพอใจ 
และของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันจากบุคลากรของหน่วยงาน ผลการประเมิน พบว่า 
 

ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวมเฉลี่ย 2.52 = ระดับดีมาก 
 จุดเด่น  ได้แก่  ระบบการประกันคุณภาพ  การบริการทางวิชาการ  การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  
และคุณภาพบัณฑิต 
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  หลักสูตรและการเรียนการสอน  
 ข้อเสนอแนะ  ควรสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และมีการสนับสนุนให้คณาจารย์              
มี   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและผลงานวิชาการ 

2. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 310,140,200 บาท ได้แก่ งบบุคลากรร้อยละ 36.68  
งบดําเนินการร้อยละ 30.22  งบลงทุนร้อยละ 17.32 งบเงินอุดหนุนร้อยละ 9.58  และงบรายจ่ายอื่นร้อยละ 6.20 พบว่า 
งบประมาณแผ่นดิน 196,619,700 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 91.70  งบรายได้ 113,520,500 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.82 
 จุดเด่น  คือ การเบิกจ่ายงบประมาณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  
 ข้อควรพัฒนา  คือ งบประมาณที่เบิกจ่ายของผลการดําเนินโครงการจากงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2553 
บางหน่วยงานเบิกจ่ายน้อย/เบิกจ่ายเกิน 100% ควรระบุส่วนที่เกินว่ามาจากส่วนไหนและจํานวนเงินให้ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ  ควรนําเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีย้อนหลัง 3 ปีที่รายงานสํานักงบประมาณ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 
 

ผลการประเมินผลงานของอธิการบดี 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.52 = ระดับดีมาก 
ใช้ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  ค่าเฉลี่ย 3.39 = ระดับปานกลาง 
 จุดเด่น  คือ  การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตาม 



ประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  และด้านความเป็นผู้นํา/ภาวะผู้นํา ได้แก่ อุทิศตนในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน 
 ข้อควรพัฒนา   คือ ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การกระจายอํานาจในการบริหารงานลงสู่ระดับรองลงมา   
การตัดสินใจในการบริหารงานโดยยึดหลักการเห็นพ้องของคนส่วนใหญ่  และด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การแต่งต้ังบุคคลและมอบหมายงานได้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
 ข้อเสนอแนะ   ควรใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงาน ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม การกระจายอํานาจ ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการรักษาวัฒนธรรมองค์กร 

3. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ 
 ใช้ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวมเฉลี่ย 2.55  = ระดับดีมาก 
 จุดเด่น  ได้แก่ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ การประกันคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะ   ควรดําเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 3.68 = ระดับมาก 
 จุดเด่น คือ ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การกระจายอํานาจการบริหารงานลงสู่ระดับรองลงมา เปิดโอกาสให้บุคลากร   
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  และด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
 ข้อควรพัฒนา  คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ จัดหางบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และจัดระบบสื่อสารในองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ  และด้านความเป็นผู้นําและภาวะผู้นํา ได้แก่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาความเป็นผู้นํา 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 5,746,559 บาท  พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 1,398,559 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 98.82 งบรายได้ 4,348,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.51  
 จุดเด่น  คือ  ใช้งบประมาณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  

 
 



ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวมเฉลี่ย 2.50  = ระดับดี 
จุดเด่น  คือ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ระบบการประกันคุณภาพ  
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาสถาบันและบุคลากร และหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะ  ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรการทางวิชาการ 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 3.27 = ระดับปานกลาง 
 จุดเด่น คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ การปฏิบัติตามมติ
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  การให้บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของหน่วยงาน  
และด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ มีความยุติธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานและไม่เลือกปฏิบัติ การตัดสินใจในการ
บริหารงานโดยยึดหลักการเห็นพ้องของคนส่วนใหญ่ 
 ข้อควรพัฒนา คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดระบบการติดตาม การประเมินผลและการปรับปรุงงาน
ของบุคลากรทุกระดับ  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และด้านความเป็นผู้นํา/ภาวะผู้นํา 
ได้แก่ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้ 
 ข้อเสนอแนะ  ควรใช้ภาวะผู้นําในการบริหารงาน การจัดระบบสื่อสารในองค์กรและการบริหารบุคลากร 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 3,075,548.01 บาท (ไม่รวมเงินงบอุดหนุนทั่วไป 884,666 บาท) 
เบิกจ่ายร้อยละ 100 จากงบประมาณแผ่นดิน 1,434,164.13 บาท และงบรายได้ 1,641,383.88 บาท 
 จุดเด่น  คือ ใช้งบประมาณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 

ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ์

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.29 = ระดับดี 
 จุดเด่น ได้แก การวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการประกันคุณภาพ  
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และหลักสูตรและการเรียนการสอน     
และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะ  ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรการทางวิชาการ 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 4.06 = ระดับมาก 
 จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ การให้บริการ
วิชาการและพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของหน่วยงาน  การปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ
สภาวิชาการ  และด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การกระจายอํานาจในการบริหารงานลงสู่ระดับรองลงมา  การตัดสินใจ 
ในการบริหารงานโดยยึดหลักการเห็นพ้องของคนส่วนใหญ่ 



 ข้อควรพัฒนา  คือ ด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่ การจัดระบบการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานของ
บุคลากรทุกระดับ  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และด้านความเป็นผู้นํา/ภาวะผู้นํา 
ได้แก่ วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ
และอดทนอดกลั้น 
 ข้อเสนอแนะ  ควรใช้ภาวะผู้นําในการบริหารงาน และจัดระบบสื่อสารในองค์กร  

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน  5,359,530.01 บาท พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 1,743,559.43 
บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.62 งบรายได้ 3,425,970.58 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.61 และงบอุดหนุนบริการวิชาการ 
190,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100 
 จุดเด่น  ได้แก่  ใช้งบประมาณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  
 

ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.50  = ระดับดี 
 จุดเด่น  คือ ระบบการประกันคุณภาพ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการบริการทางวิชาการ 
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ข้อเสนอแนะ  ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยและผลักดันคณาจารย์ให้ทํางานวิจัยมากขึ้น 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 3.53  = ระดับมาก 
 จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แก่ รักษาระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และควบคุมดูแลกิจการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  และ
ด้านธรรมาภิบาล  ได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ข้อที่ควรพัฒนา  คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน จัดระบบสื่อสารในองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ  และด้านความเป็นผู้นํา/ภาวะผู้นํา ได้แก่ แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในองค์การได้  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ   ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาและความเป็น
จริงของสังคมของมหาวิทยาลัย และการจัดหาทุนวิจัยภายนอกสนับสนุนคณาจารย์ให้เพิ่มขึ้น 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน  9,948,469.34 บาท พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 2,614,422.80 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 99.91 และงบรายได้ 7,334,046.54 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.94  ได้แก่ งบดําเนินการร้อยละ 
99.93 และงบลงทุน ร้อยละ 100 
 จุดเด่น  คือ การเบิกจ่ายงบประมาณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  



ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะคณะวิทยาการจัดการ 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.81  = ระดับดีมาก 
จุดเด่น  ได้แก่ การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

ระบบการประกันคุณภาพ  และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต  และหลักสูตรและการเรียนการสอน   
 ข้อเสนอแนะ   ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลักดันคณาจารย์ให้ทําผลงานวิชาการมากขึ้นและสนับสนุน
ให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 1.72  = ระดับน้อย 
 ข้อควรพัฒนา  คือ ทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะ  ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม การกระจายอํานาจ  
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่และต่อผู้อื่น 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน  2,910,571.37 บาท พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 1,568,367.50 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 101.31 และงบรายได้ 1,342,203.87 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 134.26 ได้แก่ งบดําเนินการทั้งหมด  
คิดเป็นร้อยละ 116.51 
 จุดเด่น  คือ  การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 
 

ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.48  = ระดับดี 
 จุดเด่น ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพ และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต   
 ข้อเสนอแนะ  ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลักดันคณาจารย์ทําผลงานวิจัย และจัดหานักศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 4.13  = ระดับมาก 
จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ จัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย   
และด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ บริหารงานด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 



ข้อควรพัฒนา   คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การแต่งต้ังบุคคลและมอบหมายงานได้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน  และด้านความเป็นผู้นํา/ภาวะผู้นํา ได้แก่ แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร นําปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม การกระจายอํานาจ ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้  

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน  3,103,073  บาท พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 1,913,073 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 91.30  และงบรายได้ 1,190,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 82.95 ได้แก่ งบดําเนินการ ร้อยละ 88.28  
และงบลงทุน ร้อยละ 11.72 
 จุดเด่น คือ ใช้งบประมาณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  
 

ผลการประเมินผลงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.47  = ระดับดี 
 จุดเด่น  ได้แก่ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 ข้อเสนอแนะ  ควรจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลักดันคณาจารย์ให้ทําผลงานวิจัยมากขึ้น   
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ 
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 8 คน  พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40  
จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ ให้บริการ

วิชาการและพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของหน่วยงาน  การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  
และด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  การเปิดโอกาสให้บุคลากร  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ข้อควรพัฒนา  คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ จัดระบบสื่อสารในองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ได้แถลงไว้  และด้านความเป็นผู้นําและภาวะผู้นํา ได้แก่ การวิเคราะห์และป้องกัน
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ  และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 12,653,600 บาท  พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 4,894,100 บาท  
งบรายได้ 100,000 บาท และงบอุดหนุนบริการวิชาการ 330,000 บาท เบิกจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 จุดเด่น คือ ใช้งบประมาณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  



ผลการประเมินผลงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.46  = ระดับดี 
 จุดเด่น  ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพ 
 ข้อควรพัฒนา  ได้แก่ การบริการทางวิชาการ    
 ข้อเสนอแนะ  ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 3.57  = ระดับมาก 
 จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ ควบคุมดูแล
กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และด้านธรรมาภิบาล  
ได้แก่ บริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และการกระจายอํานาจในการบริหารงานลงสู่ระดับรองลงมา 
 ข้อควรพัฒนา  คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จัดหางบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และด้านความเป็นผู้นํา/ภาวะผู้นํา ได้แก่ แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในองค์กรได้ และการนําปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรมาแก้ไขปรับปรุง 
 ข้อเสนอแนะ  ควรส่งเสริมให้มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และแต่งต้ังบุคลากรให้เหมาะสม
กับตําแหน่งหน้าที่ 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน  900,000 บาท พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 700,000 บาท  
 จุดเด่น  คือ ใช้งบประมาณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 

ผลการประเมินผลงานของผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย  3.00  = ระดับดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระบบการประกันคุณภาพ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย  3.53  = ระดับมาก 
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 11 คน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 

คิดเป็นร้อยละ 70.60 
จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ การรักษา

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  การควบคุมดูแล
กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
และด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การผลักดันระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายที่ได้แถลงไว้ 



ข้อควรพัฒนา  คือ ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การกระจายอํานาจในการบริหารงานลงสู่ระดับรองลงมา  การตัดสินใจ   
ในการบริหารงานโดยยึดหลักการเห็นพ้องของคนส่วนใหญ่  และด้านความเป็นผู้นําและภาวะผู้นํา ได้แก่ การมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบและอดทนอดกลั้น  และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การได้ 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน  5,754,104 บาท พบว่า งบประมาณแผ่นดิน 4,854,087 บาท  
 จุดเด่น  คือ ใช้งบประมาณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 

ผลการประเมินผลงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนรวมเฉลี่ย 2.67  =  ระดับดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร และระบบการประกันคุณภาพ 
 ข้อควรพัฒนา ได้แก่ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ด้านการประเมินความพึงพอใจ  คะแนนรวมเฉลี่ย 3.18  =  ระดับปานกลาง 
จุดเด่น  คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  และด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
องค์กรสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศทุกระยะ 4 ปี  และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่แถลงไว้ 

ข้อควรพัฒนา  คือ ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ บริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความยุติธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานและไม่เลือกปฏิบัติ  และด้านความเป็นผู้นําและภาวะผู้นํา ได้แก่ การมีวุฒิภาวะ  
ทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบและอดทนอดกลั้น และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การได้ 

ข้อเสนอแนะ   ควรมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

3. ด้านประสทิธิภาพและประสิทธผิลการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 269,263,937.73 บาท  ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี งบประมาณแผ่นดิน 
177,912.50 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 98.88 งบรายได้ 0.00 บาท  กองกลาง งบประมาณแผ่นดิน 159,119,980.31 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 70.39 งบรายได้ 65,017,562.18 บาท  เบิกจ่ายร้อยละ 86.16  กองนโยบายและแผน งบประมาณแผ่นดิน 
41,008,303.85 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 54.39 งบรายได้ 766,483.31 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 78.54 กองบริการการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดิน 662,226.04 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.99 งบรายได้ 1,477,458.01 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 98.62  
กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 400,250 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.30 งบรายได้ 633,761.53 บาท เบิกจ่าย
ร้อยละ 100 
 จุดเด่น  ได้แก่  การเบิกจ่ายงบประมาณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  


