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บทสรุปผูบริหาร 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดําเนินงานโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี  โดยผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ซึ่งดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ตามความ           
ในมาตรา 39  มาตรา 49 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน      
ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการติดตามฯ ไดกําหนดหลักการและ
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2561 – 2563 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผานการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว  

 ทั้งนี้  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และ
ผูอํานวยการ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ซึ่งเปนการประเมินไมซ้ําซอนกับการประเมินของ สมศ. และ สกอ.แตนําผลการประเมินดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณา  โดยแบงการประเมินเปน 5 สวน  คอื  (1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของ
มหาวิทยาลัย  (2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (3) การประเมินผล              
ความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย               
(4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษา 
และ (5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน ซึ่งมีการกระจายน้ําหนักการใหคะแนน
ในสัดสวนรอยละ 40  20  20  10  และ 10  ตามลําดับ  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมดังนี ้

 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตร และบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดในโครงการตาง ๆ ไดเพียงรอยละ 
60.97 สาเหตุสําคัญมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสงผลกระทบตอ           
การดําเนินโครงการและงบประมาณ และผลสืบเนื่องจากการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดี และคิดเทียบเปนน้ําหนักการประเมินรวม 27.09 จาก 
40 คะแนน 

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณท้ังหมด 596,590,900 บาท  เบิกจายรอยละ 86.88  และเมื่อพิจารณาจาก
มาตรการการเบิกจายภาครัฐ ของไตรมาสที่ 1 – 4 คือ รอยละ 23  54  77  และ 100  พบวา หนวยงาน            
สวนใหญสามารถดําเนินการเบิกจายไดตามเปาหมาย ซึ่งเปนผลมาจากการเรงรัดติดตามการเบิกจาย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

 จากการสํารวจขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย จากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของจํานวนไมนอยกวารอยละ 60  ของ 15 หนวยงาน (10 คณะ   
5 สํานัก/สถาบัน) เก่ียวกับ (1) ดานคณุลกัษณะ คือ วิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค  คุณธรรมและจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และ (2) ดานการบริหารบริหารงาน คือ ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม  การบริหารหนวยงาน 
การสื่อสารและการสรางเครือขาย  การพัฒนาบุคลากร  ผลปรากฏวา คณบดีคณะครุศาสตร มีผลการ
ดําเนินงานโดดเดนในระดับดีมาก 3 ปซอน สวนผูบริหารของหนวยงานอ่ืนอยูในระดับด ี 
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 ในสวนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนนั้น  ปรากฏวา คณะวิทยาการ
จัดการ  คณะพยาบาลศาสตร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปน 3 หนวยงานที่นักศึกษาใหน้ําหนัก
คะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุด นอกจากนั้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจสําหรับการบริหารและพัฒนาหนวยงาน 

 การประเมินผลการนําขอเสนอไปปรับปรุงการบริหารงาน ดําเนินการบนพื้นฐานของ
กระบวนการคุณภาพ PDCA โดยการวิเคราะหขอมูลจากกระบวนและขั ้นตอนการดําเนินงาน และ                  
ผลความสําเร็จของโครงการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยไดเสนอแนะไว ซึ่งในรอบป 2562 ที่ผานมา                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดมีมติใหขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 ประเด็นขอเสนอแนะที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง ไดแก (1) ความสอดคลองและครอบคลุมของโครงการ/กิจกรรม ของสวนราชการกับ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (2) การแสดงถึงการเปน “มหาวิทยาลัยทองถิ่น” โดยการนําขอมูล 
ที ่ไดจากการสัมภาษณผู มีส วนไดสวนเสียมากําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของสวนราชการ (3) การวิเคราะหและแสวงหาโอกาสของสวนราชการเพื่อถายทอดความรู                
ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญใหแกทองถิ่น รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะในการเสริมสรางศักยภาพใหแกบุคลากรของ
สวนราชการดวย ซึ่งปรากฏผลวา หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไดใหความสําคัญในความพยายาม
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองตามประเด็นขางตน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ยังไดจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 5 กลุม และจากบุคคลภายนอก/ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย 9 กลุม ทําใหไดรับทราบถึง                        
(1) ขอคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย (2) ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต                        
(3) ทัศนคติตอมหาวิทยาลัยและความตองการของชุมชนทองถิ่น (4) รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ           
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยที่ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะจากมุมมองของกลุมบุคคลภายนอก 
ขาราชการ ศษิยเกา และนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย 

 ในภาพรวมความสําเร็จของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 15 หนวยงาน พบวา มหาวิทยาลัย           
มีหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับ “ดีมาก” จํานวน 6 หนวยงาน  และผลการดําเนินงานระดับดี 
จํานวน 8 หนวยงาน  และระดับพอใช จํานวน 1 หนวยงาน  ซึ่งก็ยังถือวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี           
มีผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับดี อยางไรก็ตาม หากพิจารณาการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะพบวา คณะที่ไดคะแนนประเมินอยูไดระดับ “ดีมาก” คือ คณะครุศาสตร             
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิเทศศาสตร และ           
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามลําดับ โดยคณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร ยังคงรกัษาการดําเนินงานและมีผลการประเมินผลงานอยูในระดับ “ดีมาก” 
เชนเดิม  ในบทสุดทายของรายงานฉบับนี้คณะกรรมการติดตาม ฯ ไดสังเคราะหขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือเปน
แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีประเด็นดังตอไปนี้ (1) การบูรณาการภารกิจ            
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมมือและใหการสนับสนุนหนวยงานภายนอก (2) การกํากับติดตาม        
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการจัดทําฐานขอมูล เพ่ือรองรับและบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ                      
(3) การสรางยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุกออกสูสาธารณะและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ (4) การปรับปรุง
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับบริบทปจจุบันและแนวโนมอนาคต และเพิ่ม
ความเขมแข็งใหกับระบบศิษยเกา (5) การสรางมาตรการเชิงรุกในการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย และ                
(6) การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่โดดเดน 



บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 24/2563  

ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563  และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 2/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 

(ภาคผนวก ก) โดยดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)          

ออกตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดย

กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัยชี้แจงขอเท็จจริง

หรือใหความเห็นในการปฏิบัติงานและสงขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  และใหคณะกรรมการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี และคณบดี พรอมเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ 

 คณะกรรมการจึงกําหนดวัตถุประสงค แนวคิด และกรอบการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

(ภาคผนวก ค) รวมถึงการสรางเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล (ภาคผนวก ง) กําหนดกระบวนการในการ

เก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  พรอมจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและเปนไป

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

รําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและ

คณบด ีพ.ศ. 2549 ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดนําไปปรับปรุงแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการ 

 2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี 

และผูอํานวยการตอสภามหาวิทยาลัย 

 3. เพ่ือเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัย และหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
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แนวคิดในการประเมิน 

1. ประเมินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
2. ประเมินเพ่ือสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี คณบดี 

และผูอํานวยการ 

3. ประเมินลักษณะกัลยาณมิตร 
4. ประเมินโดยไมซ้ําซอนกับเกณฑการประเมินของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แตเปนการนําผลการประเมินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นักศึกษาภาคปกต ิ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ   

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการตามโครงการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชนหรือโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไมใชภาคปกติ 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน หมายถึง  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 

ประสิทธิภาพในการเบิกจายงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการใชจายงบประมาณทุกประเภท

เมือ่สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณ หมายถึง การใชจายหรือการเบิกจายงบประมาณตามเกณฑ

มาตรฐานการเบิกจายภาครัฐที่สํานักงบประมาณกําหนด 

การประเมินผลความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ หมายถึง 
การประเมินผลความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของผูบริหาร 7 ดาน  โดยแบงเปน 2 องคประกอบ 
ดังนี้  องคประกอบที่  1 ดานคุณลักษณะ มี  3 ดาน ไดแก 1) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค                   

2) ดานคณุธรรมและจริยธรรม 3) ดานธรรมาภิบาล และองคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน มี 4 ดาน ไดแก 
1) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 2) ดานการบริหารหนวยงาน 3) ดานการสื่อสารและการสราง
เครือขาย และ 4) ดานการพัฒนาบุคลากร     

 การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง 
การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน 3 ดาน ไดแก 
ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดานศักยภาพคณะ และระบบการบริหารจัด

การศึกษาสํานักงานอธิการบดี 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเงิน ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม และดานการบริการการศึกษา  และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ดาน ไดแก 
ดาน การบริการหองสมุด และดานการบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



- 3 - 

 

กรอบการประเมิน 
ชวงเวลาการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แลวรายงานให  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทราบ โดยที่หลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีพ.ศ. 2561 - 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบงเปน 5 สวน ดังนี ้

สวนที ่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย  (คาน้ําหนักรอยละ 40) 

  โดยการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหจากรายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  

สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล และเอกสารตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลท่ีเปนฝายปฏิบัติการและบุคคล     

ที่เก่ียวของ โดยมีประเด็นการประเมินดังนี ้

  (1)  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตร (รอยละ 30) 

  (2)  ผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  

(รอยละ 10) 

สวนที ่ 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

  โดยการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหจากเอกสารที่เก่ียวของ  รวมทั้งการสัมภาษณบุคคล

ที่เปนฝายปฏิบัติการและผูเก่ียวของ  โดยมีประเด็นการประเมินดังนี ้

 (1) ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณเมื่อสิ้นปงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายได 

 (2) ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามมาตรฐานการเบิกจายภาครัฐที่สํานัก

งบประมาณกําหนด ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได  

 (3) การเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

สวนที ่ 3 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

  โดยใชแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นตอคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะ

ของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 7 ดาน โดยแบงเปน 2 องคประกอบดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะ มี 3 ดาน ดังนี ้

(1) ดานวิสัยทัศน และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(2) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(3) ดานธรรมาภิบาล 

องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน มี 4 ดาน ดังนี ้

(1) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

(2) ดานการบริหารหนวยงาน 

(3) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 

(4) ดานการพัฒนาบุคลากร 
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สวนที ่ 4 การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษา 

(คาน้ําหนักรอยละ 10) 

โดยการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ ไดแก 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดานกายภาพของคณะ  และประเมิน               

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของ

สํานักงานอธิการบดี  และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวนที ่ 5 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (คาน้ําหนักรอยละ 10) 

  โดยการประเมินผลการนําขอเสนอแนะในปที่ผานมาของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง            

การบริหารงาน เปนไปตามหลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                

ราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2561-2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลวา           

สวนราชการไดมีการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในปที่ผานมา ไปใชในการปรับปรุงการบริหารมากนอย

เพียงไร อยางไร แบงเปน 2 สวน คือ 

(1) การจัดทําโครงการและขั้นตอนการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใช              

ในการปรับปรุงการบริหารหนวยงาน (รอยละ 5) 

(2) การวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม จากขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ไปใชในการบริหารงาน (รอยละ 5) 

และจัดใหมีการสัมภาษณบุคคลภายอกผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นอยางกวางขวางเก่ียวกับการดําเนินงานและทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

พ.ศ. 2561 – 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลงานแตละสวนแสดงไวในบทที่ 3) 

องคประกอบ 
การประเมิน ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

(รอยละ 10) 

สวนท่ี 1 
การประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนของ
มหาวิทยาลยัและหนวยงาน 

(รอยละ 40) 

สวนท่ี 2 
การประเมินผล

ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลการใชจาย

งบประมาณ (รอยละ20) 

สวนท่ี 3  
การประเมินผลความคิดเห็น

เก่ียวกับคุณลักษณะและ 
การบริหารงาน 7 ดาน 

(รอยละ 20) 

สวนท่ี 5  
การประเมินผลการนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุง
การบริหารงาน 
(รอยละ 10) 

สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี 

ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (รอยละ 30) 

ผลการดาํเนินงานตามการ
ประเมินคุณภาพการศกึษา ตาม
กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(รอยละ 10) 

ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ (รอยละ 10) 

คุณลักษณะ 
ดานที่ 1 วิสัยทศันและความคิดรเิริ่มสรางสรรค 
ดานที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม 
ดานที่ 3 ธรรมาภิบาล 

การบริหารงาน 
ดานที่ 1 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
ดานที่ 2 การบริหารหนวยงาน 
ดานที่ 3 การสื่อสารและการสรางเครือขาย 
ดานที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 

การจดัทําโครงการ/กิจกรรม 
จากขอเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย 

(รอยละ 5) 

การวดัระดับความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม (รอยละ 5) 

 

สวนท่ี 4  
การประเมินผลความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอน

และระบบการบริหาร      
จัดการศึกษา (รอยละ 10) 

(รอยละ 10) 

การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณบด ี 

การประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษา

ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดแีละ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  

 



บทท่ี  2 
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูพลังของแผนดิน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2515  ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” ณ บริเวณวังสวนบานแกว 

อันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระราชทานให

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเปนวิทยาลัยครูจันทบุรี  และไดรับพระราชทานตราศักดิเดชนซึ่งเปนตราประจํา

พระองคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 เปนตราประจําวิทยาลัย 

ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2528  ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จ

พระนางเจารําไพพรรณี  เปนนามของวิทยาลัยวา “วิทยาลัยรําไพพรรณ”ี 

เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2533  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ไดพระราชทานคติธรรมประจําวิทยาลัยรําไพพรรณีวา “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธต”ิ แปลวา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานชื่อใหเปน 

“สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ”ี 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  ไดเปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี”ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มี เนื้อท่ีรวม 720 ไร 3 งาน ตั้งอยูเลขที่  41 หมู  5               

ถนนรักศักดิ์ชมูล  ตําบลทาชาง  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  หางจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ         

6 กิโลเมตร  อีกดานหนึ่งติดถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที ่326  
 

อัตลักษณ เอกลักษณ ปรัชญา คานิยม วิสัยทัศน  
 

อัตลักษณ 
“บัณฑติยอมฉลาดจัดการ”  

 

เอกลักษณ 
“มหาวิทยาลัยในวัง คลังแหงความรู สูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”  



- 7 - 

ปรัชญา 
“เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” 

คานิยม  
R = Respect  “ศรัทธา” 

B = Brilliant  “ปญญาสรางสรรค” 

R = Responsibility  “รับผิดชอบหนาที่” 

U = Unity  “กลมเกลียวสามัคค”ี 

วิสัยทัศน 
“ภูมิปญญาแหงภาคตะวันออกสูสากล” 

พันธกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถูกกําหนดข้ึนตามแผนยุทธศาสตร 15 ป พ.ศ. 2560 – 2574,  

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ 

(Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 5 พันธกิจ ไดแก 
1. บริการวิชาการ   
 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ใหแกชุมชน ทองถ่ินและสังคมบนฐานของการบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนใหเขมแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสรางเครือขายและความรวมมือกับพื้นที่ชุมชน 
2. ผลิตคร ู
 ผลิตและพัฒนาครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเปนครู ใหมีความเปนมืออาชีพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 
3. ผลิตบัณฑิต 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู ทักษะและความสามารถในการคิด การแกปญหา การ

สรางสรรคและการสื่อสารดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความตองการของ

สังคมและประเทศชาติ 
4. วิจัย 
 วิจัย สรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล สูการแกปญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชน และทองถิ่นใหเขมแข็งและยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาลสูการ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกกําหนดข้ึน

ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป พ.ศ. 2560 – 2574,  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย            
4 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาทองถิ่น 

1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
2. พัฒนาวังสวนบานแกวใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สูมาตรฐานในระดับชาต ิ

 ยุทธศาสตรที ่2 การผลิตและพฒันาคร ู
1. ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
2. พัฒนาศักยภาพครูของครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีความเปนมืออาชีพ 
3. สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 

 ยุทธศาสตรที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ 
2. พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ 
4. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน 
5. พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
6. จัดกิจกรรมใหผูประกอบการพบกับบัณฑิต เพ่ือสรางโอกาสในการไดงานทํา หรือจัดอบรม/           

แนะแนวเพื่อสรางอาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
3. เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับองคกร/หนวยงาน ในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
4. สนับสนุนการจัดหารายไดและระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 
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นโยบายและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2557 – 2561 
 ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายสภามหาวิทยาลัย             
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2557 - 2561 ประกอบดวย 8 นโยบาย ดังตอไปนี้ 

1. นโยบายดานการจัดการศึกษา 
 นโยบาย 

1. การผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานสอดรับประชาคมอาเซียน 
2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหมที่เนนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต 

วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ และการสื่อสารทางการตลาด ในรูปของสหวิทยาการ
ซึ่งบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน 

3. สงเสริมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตใหกับบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เรงรัดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสหวิทยาการ โดยเนนการทําวิทยานิพนธ 
เปาหมาย 
1. บัณฑิตที่พึงประสงคตามขอกําหนดของหลักสูตรและลักษณะวิชาชีพ 
2. บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
3. เพ่ิมสัดสวนของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร : สังคมศาสตร เทากับ 40 : 60 
4. เปดหลักสูตรใหมในรูปของสหวิทยาการ 
5. หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคณุภาพและมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. 
6. โครงการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตใหแกบุคลากรทั่วไปในทองถิ่น รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา 
7. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 2 หลักสูตร 

2. นโยบายดานการผลิตครู สงเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย 
1. ผลิตครุศาสตรบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงไดมาตรฐานวิชาชีพสอดรับประชาคมอาเซียน  
2. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนแหลงเรียนรูในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เปาหมาย 
1. บัณฑิตมีคณุภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
2. บัณฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
3. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนโรงเรียนตนแบบดานการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยหลักสูตร 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบาน) โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 3. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นโยบาย 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสรางคุณภาพการศึกษาได

อยางมีคณุภาพและเปนรูปธรรม 
2. สงเสริมใหนักศกึษาไดทํากิจกรรมตาง ๆ (non-academic) นอกเหนือจากการเรียนรูดานวิชาการ 
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เปาหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผานเกณฑการประเมินของ  สมศ./ สกอ./ ก.พ.ร. ในระดับดี 
2. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการจัดตั้งชมรมเพื่อ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
4. นโยบายดานการวิจัยและพัฒนา 

นโยบาย 
1. สงเสริมใหมีการสรางกลุมวิจัยที่มีความสามารถในสาขาวิชาการเฉพาะตรงตามความ

เชี่ยวชาญ เพ่ือตอบสนองตอปญหาสังคมและปญหาเฉพาะหนา 
2. สงเสริมการวิจัยโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนทางดานสหวิทยาการ  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งระดับบัณฑิตศกึษา 
เปาหมาย 
1. มีงานวิจัยที่แกไขปญหาทองถิ่นที่สามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการได 
2. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 

5. นโยบายดานการถายทอดองคความรูและบริการวิชาการแกชุมชน 
นโยบาย 
1. สนับสนุนการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการไปสูการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัยอยางเปนระบบ 
2. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 

ชุมชน และทองถ่ิน 
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและถายทอดองคความรูแกชุมชน สรางกลไก สรางคุณคา                 

ตอสังคม ชุมชน องคกรใหมีความเขมแข็งยั่งยืน 
4. สนับสนุนการใหบริการวิชาการที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ 
5. สนับสนุนบริการวิชาการภาษาตางประเทศเพื่อนบานใหกับบุคลากรภายในและภายนอกตามโอกาส 
6. จัดทําแผนแมบทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เปาหมาย 
1. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน  

การสอนและการวิจัย 
2. มีรูปแบบการบริการวิชาการอยางนอย 4 รูปแบบ 
3. สังคม ชุมชน และทองถ่ินมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ 
4. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือองคกรภายนอกตามเกณฑ สมศ. กําหนด 
5. โครงการพระราชดําริบรรจุอยูในแผนการใหบริการวิชาการไมนอยกวา 7 โครงการตอปงบประมาณ 
6. จัดบริการวิชาการภาษาตางประเทศเพ่ือนบานอยางนอย 3 ภาษา/ปการศึกษา 
7. บุคลากรเขารับการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อนบานไมต่ํากวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
8. มีแผนแมบทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 – 2561 

 6. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบาย 
1. สนั บสนุ นให มหาวิ ทยาลั ยเป นสถานที่ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู  (Knowledge sharing) ท างด าน

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
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2. สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนในทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจและตระหนักที่จะรวม
อนุรักษและทํานุศิลปวัฒนธรรม 

3. สนับสนุนใหมีการวิจัยทางดานวัฒนธรรมเพ่ือนําไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
4. สนับสนุนใหมีงานวิจัยและการสรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
5. พัฒนาวังสวนบานแกวใหสวยงาม เหมาะสมที่จะใหเปนแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
เปาหมาย 
1. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในวังสวนบานแกว 
2. จัดใหมีแหลงเรียนรูในวังสวนบานแกว และพัฒนาแหลงเรียนรูเดิมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
3. จัดโครงการสรางจิตสํานึกในดานวัฒนธรรมใหแกเยาวชนประชาชนในทองถิ่น 
4. มีโครงการวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยางนอย 2 โครงการตอป 
5. มีผลงานวิจัยทางศลิปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
6. มีเครือขายทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
7. เผยแพรแหลงทองเที่ยวและผลงานทางศลิปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ให

เปนที่รูจักดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
8. รักษาความเปนเอกลักษณของวังสวนบานแกว 
9. พัฒนาสุนทรียภาพของวังสวนบานแกวใหเปนที่พึงพอใจแกผูเขาชม 

10. มีผูเขาชมวังสวนบานแกวเพ่ิมมากขึ้น 
7. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

นโยบาย 
1. พัฒนาระบบและกํากับการบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาผูบริหารโดยมุงเนนดานจริยธรรม วิสัยทัศน และความสามารถในการระดมทุนและ

ความรวมมือจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
3. กํากับระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู ไปกับการใช

งบประมาณทุกประเภท 
4. กระจายอํานาจการบริหารวิชาการไปยังคณะและรวมอํานาจการบริหารจัดการสูสวนกลาง 
เปาหมาย 
1. คัดเลือกผูบริหารทุกระดับโดยมุงเนนดานจริยธรรม 
2. รอยละของความสุข ความภาคภูมิใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
3. มีระบบฐานขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ เชื่อถือได และมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
4. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากรท่ีชัดเจนและเปนธรรม 
5. จํานวนหนวยงานเครือขายความรวมมือ 
6. จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางเครือขาย 
7. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ มีการกําหนดเปาหมายการใชงบประมาณและประเมินผลการ

ใชเงินควบคูไปกับผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากรอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณทุกประเภท 
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8. นโยบายดานความรวมมือกับสถาบันในประเทศและตางประเทศ  
นโยบาย 
1. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและตางประเทศ โดยใหครอบคลุม

สาขาวิชาตาง ๆ 
2. เรงรัดการผลิตบัณฑิตใหมีความรูด านภาษาอยางนอย 3 ภาษา  ไดแก  ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ (ภาษาอาเซียน) และภาษาเพ่ือนบาน 
3. พัฒนาความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียนและนานาประเทศ 
เปาหมาย 
1. มีหลักสูตรท่ีเปนสากลและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตทุกหลักสูตร 
2. คณาจารย นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรูทั้งดานวิชาการและดานภาษาตางประเทศทุกคน 
3. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่เปนสากลในระดับมาก 
4. จัดตั้งศนูยอาเซียนศึกษา เพ่ือเปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู และประสานงานเก่ียวกับอาเซียนศึกษา 
5. นักศึกษา คณาจารย และบุคลาการทางการศึกษา มีการพัฒนาความรวมมือกับประเทศ               

ในภูมิภาคอาเซยีน อยางนอย 5 ประเทศ 
6. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักรูในการเขาสูประชาคม

อาเซียน (ตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ) ในระดับดี 
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โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ที่มา : ปรับปรุงจากขอมูลกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

คกก.สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คกก.บริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) 

คกก.อุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) 

ผูอํานวยการ 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ผูอํานวยการ 
สํานักงาน 
อธิการบดี 

ผูอํานวยการ 
สํานักบริการ 

วิชาการ 

 

ผูอํานวยการ 
สํานักศิลปวัฒนธรรม 
และพัฒนาชุมชน 

 

คณบด ี
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

คณบด ี
คณะครุศาสตร 

คณบด ี
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

 

คณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ 

 

คณบด ี
คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
 

คณบด ี
คณะนิเทศศาสตร 

 

คณบด ี
คณะนิติศาสตร 

 

คณบด ี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คณบด ี
คณะพยาบาลศาสตร 

 

รองอธิการบดี 
ฝายบริหาร 

รองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและพัฒนา 

รองอธิการบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองอธิการบดี 
ฝายพัฒนาสิทธิ 

ประโยชนฯ 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายบริหาร) 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายวิชาการ) 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายตางประเทศ) 

ผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รองอธิการบดี 
ฝายกิจการ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณบด ี
คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

 

คกก.บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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รายนามผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. รองศาสตราจารยพอพันธ   สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดี  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วยากร อุดมโภชน รองอธิการบด ี 
4. ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบด ี 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียนันท สิทธิจินดาร รองอธิการบดี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  เถียรอํ่า รองอธิการบด ี 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผูชวยอธิการบดี1  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวุฒ ิ วานิชสรรพ ผูชวยอธิการบดี  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพันธุ วงษพา ผูชวยอธิการบด ี 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร คณบดีคณะครุศาสตร 
11. ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร1 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินาด โกศลานันท คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ  อุบาล ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยรัตน เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชต ิ เนืองนันท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
16. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.อลุิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
18. ผูชวยศาสตราจารยปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
19. รองศาสตราจารย ดร.วรรณ ี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร2 
20. นางสาวอรสา ออนถาวร ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
21. รองศาสตราจารย ดร.สุรยีมาศ สุขกส ิ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา3 
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล บัวบาลพล ู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
23. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย สุวรรณา ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 
24. ผูชวยศาสตราจารยสุทธินันท โสตวิถ ี ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

ที่มา  :  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเหต ุ: 1 รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 2 รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2563 และ

ตั้งแตวันท่ี 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 3 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2563 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีหนวยงานภายในที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน 
รวม 10 คณะ โดยมี 60 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 

1. คณะครุศาสตร 1. ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 5 ป 1) การศกึษาปฐมวัย 
  2) พลศึกษา 
  3) สังคมศึกษา 
  4) ภาษาไทย 
  5) ภาษาอังกฤษ 
  6) คณิตศาสตร 
  7) เคมี 
  8) ฟสิกส 
  9) คอมพิวเตอรศึกษา 
  10) การศกึษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 
 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2 ป 11) การบริหารการศึกษา 
  12) หลักสูตรและการสอน 
 3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 3 ป 13) การบริหารการศึกษา 
2. คณะวิทยาศาสตร 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 14) คหกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยี  15) เคมี 
  16) ชีววิทยา 
  17) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
  18) สถิติประยุกต 
  19) จุลชีววิทยา 
3. คณะมนุษยศาสตร 5. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 20) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

และสังคมศาสตร  21) ภาษาไทย 
  22) ดนตรี  
  23) การพัฒนาชุมชน 
  24) ภาษาจีน 
 6. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ป 25) ทัศนศิลป 
 7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ป 26) รัฐประศาสนศาสตร 
 8. รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 4 ป 27) รัฐศาสตร 
 9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ป  28) สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. คณะเทคโนโลยี  10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป 29) วิศวกรรมโลจิสติกส 
อุตสาหกรรม  30) วิศวกรรมโยธา 
  31) วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ 
  32) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
4. คณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม (ตอ) 
11. เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 2 ป 
      (ภาคพิเศษ) 

33) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 12. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 ป 34) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 13. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ป 35) ออกแบบ (ออกแบบกราฟก) 

  
36) การออกแบบ(ออกแบบเครื่องประดับ

และเครื่องแตงกาย)  
 14.วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 4 ป 37) อัญมณีศาสตร 
5. คณะวิทยาการ 15. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป 38) การตลาด 

จัดการ  39) การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  40) คอมพิวเตอรธุรกิจ 
  41) การเงินการธนาคาร 
  42) การจัดการ 
 16. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 43) การทองเท่ียว 
  44) เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 17. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ป 45) บัญชี 
6. คณะเทคโนโลย ี 18. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 46) เกษตรศาสตร 

การเกษตร  47) เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  48) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  49) เทคโนโลยีการเกษตร 
 19. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)2 ป 50) เทคโนโลยีการเกษตร 
7. คณะนิติศาสตร 20. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ป 51) นิติศาสตร 
8. คณะนิเทศศาสตร 21. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4 ป 52) สื่อสารบูรณาการ 

แขนงวิชาการสื่อสารการทองเท่ียว 
แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง 

  
53) การสือ่สารมวลชน 

แขนงการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

  
54) นิเทศศาสตร (สองภาษา) 

แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด 
แขนงวิชาการสื่อสารการทองเท่ียว 

 22. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) 2 ป 55) การจัดการการสื่อสาร 

9. คณะวิทยาการ 23. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 56) วิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรและ  57) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  58) ภูมิสารสนเทศ 

  59) เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 

10. คณะพยาบาลศาสตร 24. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ป 60) พยาบาลศาสตร 
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 ที่มา : กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี

 
จํานวนนักศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 8,691 คน  

แบงเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 7,698 คน  นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 852 คน  และ

ระดับปริญญาโท 119 คน และระดับปริญญาเอก 22 คน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามคณะและภาคการศึกษาปการศึกษา 2562 

นักศึกษา 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร 2,090  91  2,181 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 352  9  361 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 357  2  359 
คณะนิติศาสตร 231 67   298 
คณะนิเทศศาสตร 351 40 17  408 
คณะพยาบาลศาสตร 56    56 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,823 355  22 2,200 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 305 15   320 
คณะวิทยาการจัดการ 1,634 375   2,009 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 314    314 
คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 185    185 

รวม(คน) 7,698 852 119 22 8,691 

ที่มา: กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวนบุคลากรรวม 810 คน แบงเปน

บุคลากรสายวิชาการ 381 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 429 คน  ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 

ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สังกัด 
จํานวนบคุลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

รวม (คน) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
1. คณะครศุาสตร - - - - 24 4 - - 12 11 - - 36 15 - - 

2. คณะเทคโนโลย ี - - - - 2 10 - - 1 9 3 - 3 19 3 - 

การเกษตร                 

3. คณะเทคโนโลย ี - - - - 27 13 1 - 6 4 - - 33 17 1 - 

อุตสาหกรรมฯ                 

4. คณะนิติศาสตร - - - - 3 4 - - 2 1 - - 5 5 - - 

5. คณะนิเทศศาสตร - - - - 11 6 1 - 2 2 - - 13 8 1 - 

6. คณะพยาบาลศาสตร - - - - 10 - - - 2 - 1 - 12 - 1 - 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 3 - - - 26 15 - - 7 7 1 - 36 22 1 - 

8. คณะวิทยาการ - - - - 9 9 - - 1 1 - - 10 10 - - 

คอมพิวเตอรฯ                 

9. คณะวิทยาการจัดการ - - - - 13 21 2 - 3 3 - - 16 24 2 - 

10.คณะวิทยาศาสตรฯ - - - - 20 8 1 - 12 17 - - 32 25 1 - 

11. โรงเรียนสาธิต    
     (ครูผูสอน) 

28 - - - 2 - - - - - - - 30 - - - 

รวม (คน) 31 - - - 147 90 5 - 48 55 5 - 226 145 10 - 

รวมทั้งหมด (คน) 31 242 108 381 

ที่มา : กลุมงานการเจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี



- 19 - 

ตารางที่ 4  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒ ิปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สังกัด 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามคุณวุฒิ 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1. คณะครุศาสตร 1 5 1 7 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 7 - 8 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ - 8 - 8 
4. คณะนิติศาสตร - 4 - 4 
5. คณะนิเทศศาสตร - 6 - 6 
6. คณะพยาบาลศาสตร 1 4 - 5 
7. คณะมนุษยศาสตรฯ - 7 - 7 
8. คณะวิทยาการจัดการ - 7 - 7 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ - 4 - 4 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ - 11 - 11 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 1 7 
12. สํานักงานอธิการบดี 166 103 12 281 
13. สํานักบริการวิชาการ 7 10 - 17 
14. สํานักวิทยบริการฯ 1 28 2 31 
15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 2 9 - 11 
16. โรงเรียนสาธิต 12 - - 12 
17. หนวยงานตรวจสอบภายใน - 3 - 3 

รวม (คน) 191 222 16 429 
ที่มา : กลุมงานการเจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สํานัก สถาบัน ยอนหลัง 3 ป (2560 - 2562) 
 

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กําหนดเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 

1 คะแนน  ใหได 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี ้

ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.51 - 4.50 หมายถึง ด ี
2.51 - 3.50 หมายถึง พอใช 
1.51 - 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
0.00 - 1.50 หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ยอนหลัง 3 ป (2560 - 2562) 

คณะ / สํานัก / สถาบัน 
ผลการประเมินยอนหลัง 3 ป 

2560 2561 2562 

1.  มหาวิทยาลัย 4.33 4.61 4.40 
2.  คณะครุศาสตร 4.35 4.66 4.22 
3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.18 4.28 4.05 
4.  คณะวิทยาการจัดการ 4.43 4.53 4.22 
5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.58 4.63 4.48 
6.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.77 4.50 4.52 
7.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.44 4.71 4.46 
8.  คณะนิติศาสตร 4.18 4.24 3.94 
9.  คณะนิเทศศาสตร 4.21 4.64 4.11 

10.  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.99 4.03 3.75 
11.  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 3.94 4.38 3.93 
12.  บัณฑิตวิทยาลัย 4.86 4.93 - 
13.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.93 4.93 - 
14.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.79 4.79 - 
15.  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4.93 4.93 - 
16.  สํานักงานอธิการบดี 4.93 4.93 - 
17. สํานักบริการวิชาการ 4.79 4.93 - 
ที่มา : รายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปการศกึษา 2560 – 2562 

หมายเหต ุ ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดยกเลิกการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ โดยใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการจัดทําผลการประกันคณุภาพในสวนที่เกีย่วของกับหนวยงานของตนเองใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่ผานมา 
 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 สภามหาวิทยาลัย            
ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน  มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
เพ่ือใหไดขอมูลที่ เปนประโยชนในการปรับปรุงการพัฒนามหาวิทยาลัยและหนวยงานอยางตอเนื่อง                
จะมีรายละเอียดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบด ี
พ.ศ. 2549 – 2563  
 ครั้งท่ี 1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชน ี โพธารามิก ประธานกรรมการ 
นายกฤษณ เจียมโฆสิต รองประธานกรรมการ 
นายปราโมทย รวมสุข กรรมการ 
นางไพมวล  บัวเผื่อน กรรมการ 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางบัวผิน โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 

ครั้งท่ี 2  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชน ี โพธารามิก ประธานกรรมการ 
นายกฤษณ เจียมโฆสิต รองประธานกรรมการ 
นายปราโมช รวมสุข กรรมการ 
นางไพมวล บัวเผื่อน กรรมการ 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก ผูชวยเลขานุการ 
นางบัวผิน โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 

ครั้งท่ี 3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชน ี โพธารามิก ที่ปรึกษา 
ดร.สุชาติ เมืองแกว ที่ปรึกษา 
ดร.สวัสดิ ์ อุดมโภชน ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยเทื้อน   ทองแกว ท่ีปรึกษา 
นายโฆษิต  รินทรานุรักษ ที่ปรึกษา 
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นายมานะ นพพันธ ที่ปรึกษา 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
นางไพมวล  บัวเผื่อน รองประธานกรรมการ 
นายแพทยจารุวัฑ ใชความเพียร กรรมการ 
นางดลใจ จองพานิช กรรมการ 
นายประจวบ มะลิทอง กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ ์ มิ่มกระโทก ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวอรสา ออนถาวร ผูชวยเลขานุการ 
นางสิริลักษณ เจริญสุข ผูชวยเลขานุการ 

ครั้งท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก ที่ปรึกษา 
ดร.สุชาติ เมืองแกว ที่ปรึกษา 
ดร.สวัสดิ ์ อุดมโภชน ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยเทื้อน   ทองแกว ท่ีปรึกษา 
นายโฆษิต  รินทรานุรักษ ที่ปรึกษา 
นายมานะ นพพันธ ที่ปรึกษา 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
นางไพมวล  บัวเผื่อน รองประธานกรรมการ 
นายแพทยจารุวัฑ ใชความเพียร กรรมการ 
นางดลใจ จองพานิช กรรมการ 
นายประจวบ มะลิทอง กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวอรสา ออนถาวร ผูชวยเลขานุการ 
นางสิริลักษณ เจริญสุข ผูชวยเลขานุการ 

ครั้งท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก ที่ปรึกษา 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ ์ ที่ปรึกษา 
นายศรัณรักษ ภัทรพงศ ที่ปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยกนก จุยคําวงศ ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยเฉลา ประเสริฐสังข ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.พิชัย สราญรมย ที่ปรึกษา 
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ศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ ์  พงศพิชญามาตย ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  แหวนเพชร รองประธานกรรมการ 
นายอุลิช ดิษฐปราณีต กรรมการ 
นายประพันธ จึงสกุลวัฒนา กรรมการ 
นายภานุกร ปตรประกร กรรมการและเลขานุการ 
ผูชวยศาสตราจารยอุรพงศ คันธวัลย ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวอรสา ออนถาวร ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล ผูชวยเลขานุการ 

ครั้งท่ี 6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชน ี โพธารามิก ที่ปรึกษา 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ ที่ปรึกษา 
นายศรัณรักษ ภัทรพงศ ที่ปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยกนก   จุยคําวงศ ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยเฉลา ประเสริฐสังข ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.พิชัย สราญรมย ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ ์  พงศพิชญามาตย ประธานกรรมการ 
ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรยี คุมทิม กรรมการ 
นางสาวศิริรัตน หอมประเสริฐ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวอรสา ออนถาวร ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล ผูชวยเลขานุการ 

  ครั้งท่ี 7 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา   จิตตสงวน รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีย คุมทิม กรรมการ 
นางสาวศิริรัตน หอมประเสริฐ กรรมการ 
อาจารยเกียรติศักดิ์ จิระพงศ กรรมการและเลขานุการ 
นางบัวผิน โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล ผูชวยเลขานุการ 

 ครั้งท่ี 8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา   จิตตสงวน รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีย คุมทิม กรรมการ 
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นางสาวศิริรัตน หอมประเสริฐ กรรมการ 
อาจารยเกียรติศักดิ์ จิระพงศ กรรมการและเลขานุการ 
นางบัวผิน โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 

 ครั้งท่ี 9 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะกรรมการประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รองประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน กรรมการ 
นางสาวสุรีย คุมทิม กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 
อาจารยนคร เผือกนําผล ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 

 ครั้งท่ี 10 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รองประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 
อาจารยนคร เผือกนําผล ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 
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 ครั้งท่ี 11 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รองประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 

อาจารยนคร เผือกนําผล ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 

 ครั้งท่ี 12 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รองประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 

อาจารยนคร เผือกนําผล ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 

 ครั้งท่ี 13 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รองประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 

อาจารยนคร เผือกนําผล ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 
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 ครั้งท่ี 14 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รองประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ เถียรอํ่า ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 

 ครั้งท่ี 15 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ วงษอินทร รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม กรรมการและเลขานุการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ เถียรอํ่า ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวนุจร ี อัมพะลพ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวกาญจนา เรืองภักดิ์ ผูชวยเลขานุการ 
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2. แนวทางการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบด ีและผูอํานวยการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2563  
 ครั้งที่  1 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนการประเมินผลเชิงคุณภาพ ไมมีคาคะแนน 

ครั้งที่ 2 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
1) ประเมินผลงานโดยคณะกรรมการติดตามฯ (100%) 
2) ประเมินผลงานโดยคณาจารยที่กําหนด (5 คะแนน) 

ครั้งที่ 3 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนการประเมินผลเชิงคุณภาพ ไมมีคาคะแนน 
ครั้งที่ 4 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (อธิการบดี 70%, คณบดี ผูอํานวยการ 50%) 
2) การประเมินผลงานดานสมรรรถนะ (อธิการบดี 30%, คณบดี ผูอํานวยการ 50%) 

ครั้งที่ 5 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
2) การประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 

ครั้งที่ 6 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (5 คะแนน) 
2) การประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  (5 คะแนน) 

 ครั้งที่ 7 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 5 คะแนน แบงเปน 4 สวน ดังนี ้
1) ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตามประเด็นยุทธศาสตร              

ของมหาวิทยาลัย 
2) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 
3) การประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ 
4) การสัมภาษณ 

ครั้งที่ 8 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวม 5 คะแนน แบงเปน 4 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 
3) การประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ 
4) การสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 9 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 100% แบงคะแนนเปน 4 สวน ดังนี้ 
1) การประเมินผลการดําเนินงาน (40%) 
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (30%) 
3) การประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 
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ครั้งที่ 10 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม 100% แบงคะแนนเปน 4 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงาน (50%) 
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 

ครั้งที่ 11 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม 100% แบงคะแนนเปน 4 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงาน (50%) 
2) การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 

ครั้งที่ 12 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม 100% แบงคะแนนเปน 4 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (50%) 
2) การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 

ครั้งที่ 13 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 100% แบงคะแนนเปน 5 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) 
2) การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                    

จัดการศึกษา (10%) 
5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 

ครั้งที่ 14 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 100% แบงคะแนนเปน 5 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) 
2) การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                    

จัดการศึกษา (10%) 
5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 
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ครั้งที่ 15 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 100% แบงคะแนนเปน 5 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) 
2) การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                   

จัดการศึกษา (10%) 
5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 

  ทั้งนี้ การประเมินผลงานหนวยงานสนับสนุน จํานวน 5 หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
ไดดําเนินการโดยใหมีการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษา สําหรับหนวยงาน
สนับสนุน 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักการ
ปรับปรุงคาน้ําหนักรอยละของการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในสวนที่ 1 จากเดิมรอยละ 50                 
ใหเปนรอยละ 40 และกําหนดใหสวนที่  4 ท่ีเพ่ิมเติมนี้ใหมีคาน้ําหนักรอยละ 10 สวนหนวยงานสนับสนุน                     
3 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และสํานักบริการวิชาการ ใหมี
การประเมินผลการดําเนินงานตามหลักการและกรอบการประเมินฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 โดยมีผลการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2562 
ดังปรากฏตามตารางท่ี 6  



3. ผลการประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 
2562 

ตารางที่ 6  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2562 

รายการ 

ผลคะแนนการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ 
2549 2550  2551 2552 2553  2554  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

 โดย คกก.ฯ 
(รอยละ) 

โดยคณาจารย 
(5 คะแนน) 

 ผลงาน 
(รอยละ) 

ผลงาน 
(3 คะแนน) 

ความพึงพอใจ 
(5 คะแนน) 

ผลงาน 
(5 คะแนน) 

ความพึงพอใจ 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5 คะแนน) 

 มหาวิทยาลัย (อธิการบดี) * 82.00 2.71 * 77.98 2.52 3.39 - 3.80 3.88 3.92 4.27 4.15 4.53 4.61 4.53 4.41 
- สกอ. * - - * - 3.9330 - 3.9330 - - - - - - - - - 
- ก.พ.ร. * - - * - 3.9315 - 3.9315 - - - - - - - - - 

 คณบดี                  
(1) คณะครุศาสตร * 89.70 4.13 * 55.38 2.55 3.68 3.76 3.76 4.63 4.45 4.23 4.52 4.88 4.69 4.56 4.67 
(2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร * 65.25 2.68 * 65.59 2.50 3.27 3.55 2.87 4.25 4.19 4.52 4.59 4.75 4.20 4.44 4.17 
(3) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม * 

92.50 4.23 
* 

83.04 2.29 4.06 3.70 3.87 4.28 4.36 4.51 4.24 4.43 4.11 4.54 4.46 

(4) คณะมนุษยศาสตรฯ * 75.50 3.23 * 61.29 2.50 3.53 4.21 3.43 4.10 4.65 4.74 4.14 4.61 4.45 4.53 4.41 
(5) คณะวิทยาการจัดการ * 71.75 3.08 * 76.10 2.81 1.72 3.63 - 3.82 4.12 4.48 4.13 4.44 4.60 4.24 4.64 
(6) คณะวิทยาศาสตรฯ * 73.60 3.48 * 80.16 2.48 4.13 3.83 3.98 4.28 2.94 4.46 4.22 4.10 4.25 4.55 4.51 
(7) คณะนิติศาสตร * - 3.83 * - - - - 4.28 3.29 4.35 4.37 4.09 4.13 4.09 4.20 4.21 
(8) คณะนิเทศศาสตร * - - * - - - 3.55 3.20 - 4.36 4.55 4.30 4.35 4.68 4.37 4.61 
(9) คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ * - - * - - - 1.32 3.35 - 4.40 4.40 4.05 4.43 4.58 4.27 4.48 
(10) คณะอัญมณีศาสตรฯ * - - * - - - 3.91 4.75 - 4.63 4.71 4.49 4.73 4.18 4.53 4.58 
(11) บัณฑิตวิทยาลัย * - - * - - - 1.06 2.49 - 4.69 4.70 4.13 4.67 4.59 4.71 4.58 

 ผูอาํนวยการ                  
(12) สถาบันวิจัยและพฒันา * - 3.07 * 80.65 2.47 4.57 3.90 3.74 4.13 3.90 4.37 4.46 4.48 4.76 4.42 4.77 
(13) สํานักวิทยบรกิารฯ * - 3.70 * 67.74 2.46 3.57 2.47 3.39 4.24 4.10 4.21 4.49 4.73 4.63 4.54 4.42 
(14) สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ * - 3.04 * 77.94 3.00 3.53 3.96 3.73 4.57 4.35 4.63 4.64 4.83 4.45 4.77 4.72 
(15) สํานักงานอธิการบด ี * - 3.36 * 72.26 2.67 3.18 2.67 3.27 3.73 3.79 4.23 4.08 4.45 4.59 4.38 4.50 
(16) สํานักบริการวิชาการ * - - - - - - - - - - - - - 4.61 4.62 4.45 

หมายเหตุ  *การประเมินผลงานประจําปโดยใชการประเมินเชิงคุณภาพและไมมีการระบุคาคะแนน 



บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินการ 

 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 แบงเปน 5 สวน 

ตามกรอบการประเมิน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 40) 

สวนที่ 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (รอยละ 20) 

สวนที่ 3 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี 

และผูอํานวยการ (รอยละ 20) 

สวนที่ 4  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร              

จัดการศึกษา (รอยละ 10) 

สวนที่ 5 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (รอยละ 10) 

 ท้ังนี้ ยกเวน 3 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และ

สํานักบริการวิชาการ  ใหดําเนินการประเมินแบงเปน 4 สวน ตามหลักการและกรอบการประเมินฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแก สวนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 50) 

สวนที่ 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (รอยละ 20) สวนที่ 3 การประเมินผล

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ (รอยละ 20) และ 

สวนที่ 4 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (รอยละ 10) 

 

สวนที ่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน คาน้ํ าหนักรวมรอยละ 40                          

โดยประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร 

คาน้ําหนักรอยละ 30 และผลการดําเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 คาน้ําหนักรอยละ 10  โดยกําหนดประเด็นประเมินดังนี ้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ผลการดาํเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําป

การศกึษา 2562 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะอนุกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหหาคารอยละของการบรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 

ของคะแนนเต็ม 30 

2. คิดคะแนนผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน                 

การอุดมศึกษา คิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม 10 
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สวนที ่ 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 
การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ คาน้ํ าหนักรวมรอยละ 20              

โดยแบงเปน ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ คาน้ําหนักรอยละ 10 และประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณ คาน้ําหนักรอยละ 10  ซึ่งจะประเมินการใชจายงบประมาณดานการจัดการศึกษาและการวิจัย                        
ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  โดยศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
จากขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ดานงบประมาณ  ปญหาอุปสรรคในการใชจายงบประมาณ
ของแตละหนวยงาน  และขอมูลจากกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสัมภาษณบุคลากร                 
ที่เก่ียวของ  โดยกําหนดประเด็นการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน  ไวดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณเมื่อสิ้นปงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและงบรายได 
2. ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามมาตรฐานการเบิกจายภาครัฐที่สํานักงบประมาณ

กําหนด ทั้งงบประมาณแผนดินและงบรายได 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะอนุกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรและการใชจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน จากเอกสารของหนวยงานที่เก่ียวของ 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหหาคารอยละการเบิกจายงบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  โดยให                 

คาน้ําหนักรอยละ 10 
2. วิเคราะหการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายไดรายไตรมาส  โดยเปรียบเทียบ

ความสามารถในการใชจายใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการเบิกจายงบประมาณของภาครัฐ (ไตรมาสท่ี 1            
รอยละ 23 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 54 ไตรมาสที่  3 รอยละ 77  และไตรมาสที่  4 รอยละ 100) โดยให                  
คาน้ําหนักรอยละ 10 
 

สวนที ่ 3 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบรหิารงาน 
การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ

ผูอํานวยการ คาน้ําหนักรวมรอยละ 20  โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 มาตราสวน 
ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานผูประเมิน คุณลักษณะและการบริหารงาน 7 ดาน และแสดงความ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะ  โดยกําหนดประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1. ความเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี 
2. ความเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบด ี
3. ความเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ 
4. ความเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ          

(คําถามปลายเปด)  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะอนุกรรมการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานประเมินผลความคิดเห็น และขอความรวมมือ

จากผูบริหารมหาวิทยาลัยสงหนังสือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรตอบแบบสอบถาม             
ความพึงพอใจ พรอมสงแบบสอบถามใหหนวยงานเพ่ือแจกแบบสอบถามใหบุคลากรทุกคนในสังกัดหนวยงานนั้น ๆ 
ตามเวลา ที่กําหนด  แลวจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามพรอมวิเคราะหขอมูล  โดยแบงกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไวดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามอธิการบดี  ไดแก  บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัทุกคน  
2. ผูตอบแบบสอบถามคณบดี   ได แก   อธิการบดี  รองอธิการบดี  บุคลากรสายวิชาการ                        

และสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานนั้น ๆ 
3. ผูตอบแบบสอบถามผูอํานวยการ ไดแก  อธิการบดี รองอธิการบดี บุคลากรสายสนับสนุน

สังกัดหนวยงานนั้น ๆ  และบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนที่เก่ียวของกับสํานัก สถาบัน โดยวิธีการสุม
ตัวอยาง 

ทั้งนี้ ใหเก็บขอมูลโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไมต่ํากวารอยละ 60 ของจํานวนประชากร               
ในหนวยงานนั้น ๆ  

วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหหาคารอยละของผูตอบแบบสอบถามความคดิเห็น 
2. วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมและแตละดาน  และวิเคราะห

เนื้อหาในสวนการแสดงความคิดเห็น 
โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี ้
ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
4.51-5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นนอย 
1.00-1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นนอยที่สุด 

 
สวนที่ 4  การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                 
จัดการศึกษา  
 โดยการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ ไดแก                
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดานกายภาพของคณะ และประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลัย                
คาน้ําหนักรอยละ 10 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะอนุกรรมการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานประเมินผลความคิดเห็น และขอความรวมมือ

จากผูบริหารมหาวิทยาลัยสงหนังสือประชาสัมพันธชี้แจงใหคณบดี / หัวหนาสาขาวิชา ไดรับทราบหลักเกณฑ
และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยให มีการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน และดานระบบการบริหารจัดการศึกษา              
ดวยวิธีตอบแบบสอบถามออนไลน (e – form) ผานการใชระบบคิวอารโคด (QR Code)  ตามระยะเวลาที่กําหนด  
แลวจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามพรอมวิเคราะหขอมูล  โดยแบงกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ไวดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามคณบดี  ไดแก นักศึกษาในสังกัดหนวยงานนั้น ๆ 
2. ผูตอบแบบสอบถามผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใชบริการ

ในงานดานการพัฒนานักศึกษา  งานดานบริการการศึกษา  งานการเงิน  และงานอาคารสถานที่และบริการ 
3. ผูตอบแบบสอบถามผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยที่ใชบริการในงานหองสมุดกลาง  และงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผูตอบแบบสอบถามคณบดีที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัย ไดแก นักศึกษา

ที่กําลังศกึษาในระดับบัณฑิตศกึษา  
ทั้งนี้ ใหเก็บขอมูลโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของการประเมินคณบดีไมต่ํากวารอยละ 30      

ของจํานวนนักศึกษา ในสังกัดหนวยงานนั้น ๆ และกลุมตัวอยางของการประเมินผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการติดตามฯ 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหหาคารอยละของผูตอบแบบสอบถามความคดิเห็น 
2. วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมและแตละดาน  และวิเคราะห

เนื้อหาในสวนการแสดงความคิดเห็น 
โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี ้
ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
4.51-5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นนอย 
1.00-1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นนอยที่สุด 
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สวนที ่ 5 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน  
การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานเปนไปตามหลักการและกรอบการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. 2561-2563 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดใหมีการประเมินวาสวนราชการไดมีการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในป
ที่ผานมา ไปใชในการปรับปรุงการบริหารมากนอยเพียงไร อยางไร โดยมีคาน้ําหนักรอยละ 10  โดยดําเนินการบน
พ้ืนฐานของกระบวนการคุณภาพ PDCA โดยวิเคราะหขอมูลจาก 2 สวน ไดแก 

1. การจัดทําโครงการและข้ันตอนการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับปรุง
การบริหารหนวยงาน (รอยละ 5) 

2. การวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม จากขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใช
ในการบริหารงาน  (รอยละ 5) 

โดยที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไวจํานวน 7 ประเด็น และเพ่ือความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการประเมิน คณะกรรมการติดตามฯ จึงนํามาสรุปเพ่ือใชเปนกรอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 ความสอดคลองและครอบคลุมของโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการกับประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 การแสดงถึงการเปน “มหาวิทยาลัยทองถ่ิน” โดยการนําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียมากําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ               
สวนราชการ 

ประเด็นที่ 3 การวิเคราะหและแสวงหาโอกาสของสวนราชการเพ่ือถายทอดความรู ในสาขาที่ตน
เชี่ยวชาญใหแกทองถ่ิน รวมท้ังมีการฝกทักษะในการเสริมสรางศักยภาพใหแกบุคลากรของสวนราชการดวย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะอนุกรรมการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยแจงประเด็นและเกณฑการประเมิน

ลวงหนา พรอมทั้งสงแบบรายงานการจัดทําโครงการและขั้นตอนการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน 
(Form 5.1)  และแบบรายงานการวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
การบริหารงาน (Form 5.2 (1) หรือ Form 5.2 (2)) พรอมทั้ งแบบฟอรมประเด็นสัมภาษณผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกผูมีสวนไดสวนเสีย” ใหกับสวนราชการ เพ่ือใหผูบริหารสวนราชการจัดทํา
รายงานและสงขอมูลเพ่ือดําเนินการวิเคราะหตอไป 
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เกณฑการใหคะแนน 
  การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน พิจารณาจากเอกสารขอมูลที่สวน
ราชการนําเสนอพรอมเอกสารหลักฐาน โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 10 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม   
 และแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 9 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
 และแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 7 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม   
 และแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 6 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม   
 แตไมแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 5 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
 แตไมแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 4 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม   
 แตไมแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 0 คะแนน ไมมีการดําเนินกิจกรรมใด 

 

การแปลความหมายของระดับคณุภาพ 
การแปลความหมายของระดับคณุภาพของรายงานฉบับนี ้ใชการแปลความหมายตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวบงชี้หรือ               
ในภาพรวม  สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี ้

ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.51 - 4.50 หมายถึง ด ี
2.51 - 3.50 หมายถึง พอใช 
1.51 - 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
0.00 - 1.50 หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี

และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามหลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2561 – 2563  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีรายละเอียดแบงเปน 5 สวน  ดังตอไปนี้ 

 
สวนที่ 1  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย 
 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 40) โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และคณะ สํานัก/สถาบัน 15 หนวยงาน แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก  

ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร (รอยละ 30) ดังนี ้

1. การพัฒนาทองถ่ิน มี 2 กลยุทธ ไดแก บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของ
ทองถ่ิน และ พัฒนาวังสวนบานแกวใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูมาตรฐานใน
ระดับชาติ  

2. การผลิตและพัฒนาครู มี 3 กลยุทธ ไดแก ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตร 
และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning และสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ  พัฒนาศักยภาพครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ และบมเพาะนักศึกษาครู 
นักศึกษา ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครูและคณุลักษณะ 
4 ประการ 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา มี 4 กลยุทธ ไดแก พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู             
ตลอดชีวิต  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน  พัฒนาศักยภาพอาจารย             
ใหเปนมืออาชีพ  และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มี 5 กลยุทธ ไดแก พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันตอ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อ            
การตัดสินใจ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับองคกร/หนวยงาน
ในระดับอาเซียนหรือนานาชาติ  และสนับสนุนการจัดหารายไดและระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

วิธีการศึกษา คือ การวิเคราะหคารอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรและ
ในภาพรวมทุกประเด็นยุทธศาสตร โดยใชแบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร จําแนกตามตัวชี้วัดโครงการและแหลงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดทําข้ึนจากแผนยุทธศาสตร 20 ป              
พ.ศ. 2560 - 2579 และถอดเปนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 โดยการนําขอมูลจาก                
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12               
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่น ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 และนโยบายและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2557 – 2561 

ประเด็นท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานจากการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ใชแหลงขอมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
รําไพพรรณ ี ประจําปการศึกษา 2562 (รอยละ 10) 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ  คณะอนุกรรมการจึงนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหขอมูล
ปรากฏดังนี ้

 

1. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงานตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร ใชขอมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการประเมิน          
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2562 โดยผลการวิเคราะห             
คารอยละที่บรรลุเปาหมาย เปนดังนี ้

ตารางที่ 7  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สวนที่ 1 
การประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผล
(คะแนน 
เต็ม 40) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
 

(คะแนนเต็ม 30) 

ตามการประเมนิคุณภาพ 
การศึกษา 

(คะแนนเต็ม 10) 
ตัวชี้วัด 

ทุก 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ที่บรรลุ 

เปาหมาย 

รอยละ 
ตัวชี้วดั 
ที่บรรล ุ

เปาหมาย 

รวม
คะแนน 

คะแนน 
ประเมินของ 

สกอ. 

รวม 
คะแนน 

 
   (1) (2) (3) (4) (2)+(4) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 41 25 60.97 18.29 4.40 8.80 27.09 

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ได 27.09 จากคะแนนเต็ม 40 จากผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 41 ตัวชี้วัด บรรลุ
เปาหมาย 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 60.97 เมื่อนําผลการประเมินถวงน้ําหนักรอยละ 30 ไดคะแนน 18.29
จากคะแนนเต็ม 30  และมีผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี 
4.40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 เม่ือนําผลการประเมินถวงน้ําหนักรอยละ 10 ไดคะแนน 8.80 จากคะแนนเต็ม 10 
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1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 
– 30 กันยายน 2563) สรุปไดดังนี ้

ตารางท่ี 8  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในมติของตัวชี้วัดความสําเร็จ               
ตามยุทธศาสตร หรือตามเปาหมายการใหบริการของกระทรวงที่กําหนดไว 

จากตารางที่ 8 พบวา ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามประเด็นยุทธศาสตร
โดยภาพรวมมี 345 โครงการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 25 ตัวชี้วัด คิดเปน           
รอยละ 60.97 เมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1, 2, 3 และ 4  ดําเนินการ
บรรลุเปาหมายรอยละ 85.71, 75.00, 69.23 และ 30.77 ตามลําดับ 
  

ยุทธศาสตร 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนตัวชี้วัด  
ตัวชี้วดั
ทั้งหมด 

บรรลุ
เปาหมาย 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละที่บรรลุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาทองถิ่น 

52 7 6 1 85.71 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

14 8 6 2 75.00 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

138 13 9 4 69.23 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

141 13 4 9 30.77 

รวมทุกยุทธศาสตร 345 41 25 16 60.97 



- 40 - 
 

1.2 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                 
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

ตารางที่ 9  ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา  2562 

 จากตารางที่ 9 พบวา จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ีตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  มผีลการประเมินตนเองดังนี ้ 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐาน 5 ดาน ตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน                            
ในภาพรวมอยูในระดับดี ผลการประเมิน คือ 4.37 และผลการประเมินในภาพรวมโดยการเพ่ิมมาตรฐานที่ 6 
ดานอัตลักษณของบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน โดยในภาพรวมอยูในระดับดี ผลการ
ประเมิน คือ 4.40 และเมื่อพิจารณาตามรายมาตรฐาน  พบวา  

 มาตรฐานที่อยูในระดับดีมาก มี 4 มาตรฐาน คะแนนเต็ม 5  มี 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 3 
ดานการบริการวิชาการ และมาตรฐานที่ 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย สวนมาตรฐานที่ 2 
ดานการวิจัยและนวัตกรรม มีคะแนน 4.74 คะแนน และมาตรฐานที่ 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต มีคะแนน 
4.97 คะแนน 
 มาตรฐานที่อยูในระดับดี ไดแก มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน มีคะแนน 3.93 คะแนน และ
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ มีคะแนน 4.27 คะแนน 
  

มาตรฐานคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.00 ≤1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ตองปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช 

3.51-4.50 ระดับดี 
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

I P O รวม 

- มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 3.77 4.50 2.94 3.93 ด ี

- มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 3.94 5.00 5.00 4.74 ดีมาก 

- มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

- มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

- มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ - 4.33 4.08 4.27 ด ี

ผลการประเมิน 5 มาตรฐาน 3.82 4.60 4.28 4.37 ด ี

- มาตรฐานท่ี 6 ดานอัตลักษณของบัณฑติ - - 4.97 4.97 ดีมาก 

ผลการประเมิน 6 มาตรฐาน 3.82 4.60 4.37 4.40 ด ี

ระดับคุณภาพ ด ี ดีมาก ด ี ดี  
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2. ผลการดําเนินงานของคณะ  สํานัก  สถาบัน 
 ขอมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําปการศกึษา 2562  ดังตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 

ตารางที ่10 ผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผน 
(ตามหลักการและกรอบการ

ติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2563) 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผล 
(คะแนน 
เต็ม 40) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
(คะแนนเต็ม 30) 

ตามการประเมนิคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 
(คะแนนเต็ม 10) 

ตัวชี้วดั 
ทุก 

โครงการ 

ตัวชี้วดั 
ที่บรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละตัวชี้วัด 
ท่ีบรรล ุ

เปาหมาย 

รวม 
คะแนน 

คะแนน 
การประเมิน 

ประกันคณุภาพ 

รวม 
คะแนน 

 

   (1) (2) (3) (4) (2)+(4) 

1. คณะครุศาสตร 24 23 95.83 28.75 4.22 8.44 37.19 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 39 33 84.62 25.39 4.52 9.04 34.43 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 20 90.91 27.27 4.46 8.92 36.19 

4. คณะนิติศาสตร 36 31 86.11 25.83 3.94 7.88 33.71 

5. คณะนิเทศศาสตร 24 24 100.00 30.00 4.11 8.22 38.22 

6. คณะพยาบาลศาสตร 16 10 62.50 18.75 3.67 7.34 26.09 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 36 35 97.22 29.17 4.05 8.10 37.27 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 31 31 100.00 30.00 3.75 7.50 37.50 

9. คณะวิทยาการจัดการ 13 13 100.00 30.00 4.22 8.44 38.44 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 73 70 95.89 28.77 4.48 8.96 37.73 

รวม 314 290      

 จากตารางที่ 10 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมระดับคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักการและกรอบการ
ติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2563 ในภาพรวมหนวยงานท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด ไดแก คณะวิทยาการจัดการ ผลการ
ดําเนินงาน 38.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 และหนวยงานที่มีคะแนนต่ําท่ีสุด ไดแก คณะพยาบาลศาสตร 
มีผลการดําเนินงาน 26.09 คะแนน 
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ตารางที ่11 ผลการดําเนินงานระดับสํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
(ตามหลักการและกรอบการติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2563) 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วดั 

ทุก 
โครงการ 

ตัวชี้วดั 
ที่บรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละตัวชี้วัด 
ท่ีบรรล ุ

เปาหมาย 

สรุปผล 
(คะแนนเต็ม 40) 

1. สํานักงานอธิการบดี 14 7 50.00 20.00 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 31 88.57 35.43 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
(ตามหลักการและกรอบการติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2560) 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วดั 

ทุก 
โครงการ 

ตัวชี้วดั 
ที่บรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละตัวชี้วัด 
ท่ีบรรล ุ

เปาหมาย 

สรุปผล 
(คะแนนเต็ม 50) 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 7 77.78 38.89 

4. สํานักบริการวิชาการ 7 4 57.14 28.57 

5. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 51 51 100.00 50.00 
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 – 5 ไมมีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 5 หนวยงาน 
ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ลําดับที่ 1 – 2  มีการประเมิน 5 สวน ตามหลักการและกรอบการติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2563 แตสวนที่ 1 การ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย คิดคะแนนเฉพาะผลการดําเนินงานของหนวยงาน รอยละ 40 ไมรวมผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน  
 และลําดับท่ี 3 - 5 มีการประเมิน 4 สวน ตามหลักการและกรอบการติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2560 ไดแก สวนที่ 1 
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 50) สวนที่ 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธผิล
การใชจายงบประมาณ (รอยละ 20) สวนที่ 3 การประเมินผลความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ
ผูอํานวยการ (รอยละ 20) และสวนท่ี 4 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (รอยละ 10) 
 

 จากตารางที่ 11 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระดับสํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีการประเมิน 5 สวน หนวยงานที่มีคะแนนสูงที่สุด ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการดําเนินงาน 35.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 

สวนพบวา ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระดับสํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 มีการประเมิน 4 สวน หนวยงานที่มีคะแนนสูงที่สุด ไดแก สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงานคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
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2.1   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

รวม
โครงการ ยุทธศาสตรที ่1 

พัฒนาทองถิน่ 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
ผลิตและพัฒนาคร ู

 

ยุทธศาสตรที ่3 
ยกระดับคุณภาพ

การศกึษา 

ยุทธศาสตรที ่4 
พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 

1. คณะครุศาสตร 3 7 1 4 15 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 - 3 1 8 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 - 3 5 12 

4. คณะนิติศาสตร 6 - 9 5 20 

5. คณะนิเทศศาสตร 1 - 4 16 21 

6. คณะพยาบาลศาสตร 4 - 11 1 16 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 3 - 2 6 11 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 2 - 1 2 5 

9. คณะวิทยาการจัดการ 2 - 11 6 19 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 2 1 13 21 37 

11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - 1 5 7 

12. สํานักงานอธิการบดี 2 - - 9 11 

13. สํานักบริการวิชาการ 2 - 1 4 7 

14. สํานักวิทยบริการฯ 1 - 13 4 18 

15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 14 - 2 4 20 

รวม 51 8 75 93 227 

 จากตารางที่ 12 พบวา คณะมีผลการดําเนินงานครบทุกประเด็นยุทธศาสตร 2 คณะ ไดแก             
คณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนคณะอื่น ๆ มีผลการดําเนินงาน 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร ยกเวนยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ทั้งนี้  สํานัก สถาบัน (ลําดบที่ 11 – 15) เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีผลการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร ยกเวนยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 

2.1.1 คณะครุศาสตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้
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ตารางที่ 13 ผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

3 3 - 9 9 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

7 7 - 7 7 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 - 3 2 1 66.67 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

4 4 - 5 5 - 100.00 

รวม 15 15 - 24 23 1 95.83 

จากตารางที่ 13 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร โดยภาพรวมมี 
15 โครงการ 24 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด      
คิดเปนรอยละ 95.83 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 2 และ 4 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดําเนินการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 66.67 
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2.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางที่ 14 ผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

4 4 - 9 8 1 88.89 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3 3 - 15 14 1 93.33 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

1 1 - 15 11 4 73.33 

รวม 8 8 - 39 33 6 84.62 

จากตารางที่ 14  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 8 โครงการ 39 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 33 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 84.62 และเม่ือพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร 
พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 3 และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 88.89, 93.33 และ 87.50 
ตามลําดับ 
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2.1.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ผลการดํา เนินงานโครงการและตั วชี้ วัดของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม                  

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที่ 15 ผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

4 3 1 8 6 2 75.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3 3 - 5 5 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

5 5 - 9 9 - 100.00 

รวม 12 11 1 22 20 2 90.91 

จากตารางที่ 15  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 12 โครงการ 22 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ 11 โครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.91  และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร 
พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 และ 4 สวนประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 75.00 
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2.1.4 คณะนิติศาสตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะนิติศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที่ 16 ผลการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

6 4 2 10 6 4 60.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

9 9 - 17 16 1 94.12 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

5 5 - 9 9 - 100.00 

รวม 20 18 2 36 31 5 86.11 

จากตารางท่ี 16  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะนิติศาสตร โดยภาพรวมมี 
3 ประเด็นยุทธศาสตร 20 โครงการ 36 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ 18 โครงการและดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย 31 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.11 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 3 
ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 60.00 และ 94.12  ตามลําดับ 
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2.1.5 คณะนิเทศศาสตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะนิเทศศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที ่17 ผลการดําเนินงานของคณะนิเทศศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 - 1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

4 4 - 4 4 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

16 16 - 19 19 - 100.00 

รวม 21 21 - 24 24 - 100.00 

จากตารางท่ี 17 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะนิเทศศาสตร โดยภาพรวม
ม ี3 ประเด็นยุทธศาสตร 21 โครงการ 24 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุ
เปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  
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2.1.6 คณะพยาบาลศาสตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะพยาบาลศาสตร ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 ผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

4 1 3 4 1 3 25.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

11 8 3 11 8 3 72.72 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

1 1 - 1 1 - 100.00 

รวม 16 10 6 16 10 6 62.50 

จากตารางที่ 18  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร โดย
ภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 16 โครงการ 16 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ 10 โครงการและดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.50 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 3 
ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 25.00 และ 72.72  ตามลําดับ 
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2.1.7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที่ 19 ผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

3 3 - 5 5 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

2 2 - 11 11 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

6 6 - 20 19 1 95.00 

รวม 11 11 - 36 35 1 97.22 

จากตารางที่ 19  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 11 โครงการ 36 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการทุกโครงการ
และดําเนินการบรรลุเปาหมาย 35 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 97.22 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร 
พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 3 สวนประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 95.00 
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2.1.8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางที่ 20 ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 8 8 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 - 13 13 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

2 2 - 10 10 - 100.00 

รวม 5 5 - 31 31 - 100.00 

จากตารางที่ 20 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 5 โครงการ 31 ตัวชี้วัด คณะสามารถ
ดําเนินการไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  
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2.1.9 คณะวิทยาการจัดการ 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางที่ 21 ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 3 3 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

11 11 - 19 19 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

6 6 - 10 10 - 100.00 

รวม 19 19 - 13 13 - 100.00 

จากตารางที่ 21 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ โดย
ภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 19 โครงการ 13 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  
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2.1.10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางท่ี 22 ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 5 5 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

1 1 - 2 2 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

13 13 - 24 23 1 95.83 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

21 21 - 42 40 2 95.24 

รวม 37 37 - 73 70 3 95.89 

จากตารางที่ 22  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมมี 37  โครงการ 73 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการทุกโครงการและดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย 70 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.89 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 95.83 และ 95.24 ตามลําดับ 
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2.1.11 สถาบันวิจัยและพฒันา 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางที่ 23 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 - 3 1 2 33.33 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 - 1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

5 5 - 5 5 - 100.00 

รวม 7 7 - 9 7 2 77.78 

จากตารางที่ 23  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา                  
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 7  โครงการ 9 ตัวชี้วัด หนวยงานสามารถดําเนินการทุกโครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77.78 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวา
ประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 และ 4 สวนประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 33.33 
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2.1.12 สํานักงานอธิการบด ี
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักงานอธิการบดี ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางที่ 24 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 1 1 3 1 2 33.33 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

9 8 1 11 6 5 54.55 

รวม 11 9 2 14 7 7 50.00 

จากตารางที่ 24  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี                     
โดยภาพรวมมี 2 ประเด็นยุทธศาสตร 11 โครงการ 14 ตัวชี้วัด หนวยงานสามารถดําเนินการได 9 โครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวา
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 33.33 และ 54.55 ตามลําดับ 
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2.1.13 สํานักบริการวิชาการ 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางที่ 25 ผลการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 1 1 2 1 1 50.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 1 - 1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

4 2 2 4 2 2 50.00 

รวม 7 4 3 7 4 3 57.14 

จากตารางที่ 25  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักบริการวิชาการ                   
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 7 โครงการ 7 ตัวชี้วัด หนวยงานสามารถดําเนินการ 4 โครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 57.14 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวา
ประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 50.00 
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2.1.14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที่ 26 ผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 - 4 4  100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

13 13 - 24 23 1 95.83 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

4 4 - 7 4 3 57.14 

รวม 18 18 - 35 31 4 88.57 

จากตารางที่ 26  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 18  โครงการ 35 ตัวชี้วัด หนวยงานสามารถ
ดําเนินการทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.57 และเมื่อพิจารณา             
แตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 
สวนประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 95.83 และ 57.14 ตามลําดับ 
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2.1.15 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ตารางที่ 27 ผลการดําเนินงานของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
ไม 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

14 14 - 44 44 - 100.00 

ยุทธศาสตรที ่ 2 
การผลิตและพัฒนาคร ู - - - - - - - 

ยุทธศาสตรที ่ 3 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

2 2 - 2 2 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

4 4 - 5 5 - 100.00 

รวม 20 20 - 51 51 - 100.00 

จากตารางที่ 27 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 20 โครงการ 51 ตัวชี้วัด หนวยงานสามารถดําเนินการได                    
ทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  
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2.2   ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 

 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 10 หนวยงาน ตามกรอบมาตรฐาน              
การอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 28  ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประจําปการศกึษา 2562 

หนวยงาน 

มาตรฐาน 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

1 
ผลลัพธ
ผูเรยีน 

2 
การวิจยัและ
นวัตกรรม 

3 
การบริการ
วิชาการ 

4 
ศิลปะ

วัฒนธรรมฯ 

5 
การบริหาร

จัดการ 

6 
อัตลักษ

ของบัณฑิต 
1. คณะครุศาสตร 3.88 4.77 5.00 4.00 3.67 5.00 4.22 ด ี
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.47 5.00 5.00 4.00 3.67 5.00 4.52 ดีมาก 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.23 5.00 5.00 5.00 3.67 5.00 4.46 ด ี
4. คณะนิติศาสตร 4.17 4.21 2.50 4.00 3.67 4.69 3.94 ด ี
5. คณะนิเทศศาสตร 3.38 5.00 5.00 5.00 3.67 5.00 4.11 ด ี
6. คณะพยาบาลศาสตร 3.49 4.21 2.50 4.00 3.67 5.00 3.67 ด ี
7. คณะมนุษยศาสตรฯ 3.38 4.97 5.00 4.00 3.67 5.00 4.05 ด ี
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.60 3.10 5.00 4.00 3.67 5.00 3.75 ด ี
9. คณะวิทยาการจัดการ 3.65 5.00 5.00 5.00 3.67 5.00 4.22 ด ี
10. คณะวิทยาศาสตรฯ 4.51 4.77 5.00 4.00 3.67 5.00 4.48 ด ี

ที่มา: รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีประจําปการศึกษา 2562 

หมายเหตุ   
1. การกําหนดองคประกอบ 6 องคประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  
2. การแปลผลคะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก, 3.51-4.50 = ดี, 2.51-3.50 = พอใช, 1.51-2.50 = ตองปรบัปรุง และ 0.00-1.50 = ตองปรับปรุงเรงดวน 

 จากตารางท่ี 28 พบวา หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานการศกึษา ประจําปการศึกษา 2562 อยูในระดับดีมาก 1 หนวยงาน ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สวนคณะอื่นมีผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ประจําป
การศกึษา 2562 อยูในระดับดทีั้งหมด 
 ในปการศึกษา 2562 ไดยกเลิกการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ  อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการดําเนินการจัดทําผล          
การประกันคณุภาพการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานของตนเองในระดับมหาวิทยาลัย  
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สวนที่  2  การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 

การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ โดยประเมินใน 2 ประเด็นไดแก  

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ          

ของแตละหนวยงานทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินไดแก เอกสารระบบกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ  นโยบายการบริหาร

จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  รายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน               

แผนปรับปรุงคุณภาพ และผูบริหาร  อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ วิธีการศึกษาใชการวิเคราะหและ

สังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณดวยแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

ระยะเวลาที่ดําเนินการประเมินตั้งแตเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

 

1.  การขอและการจัดสรรงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยใหแตละ

คณะ สํานักและสถาบันภายในมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณและรายละเอียดโครงการ

พรอมแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของแตละคณะ สํานัก และสถาบันใหมีความสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกองนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณพิจารณาดําเนินการ

ของบประมาณและจัดสรรเงินงบประมาณใหกับคณะ สํานัก และสถาบันตอไป 

เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับ

มหาวิทยาลัยแลว กองนโยบายและแผนจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณพรอมแจงกรอบงบประมาณใหแตละ

คณะ สํานัก และสถาบันทราบ เพ่ือดําเนินการเสนอโครงการตามแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานตาม

กรอบงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ เมื่อกองนโยบายและแผนไดรับรายละเอียดโครงการตามแผนงบประมาณ และ

แผนการปฏิบัติงานจากแตละหนวยงานดังกลาวแลว จึงดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและเสนอโครงการให

อธิการบดีลงนาม และใหหนวยงานบันทึกขอมูลงบประมาณลงในระบบ MIS เพื่อใหกองนโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนอนุมัติงบประมาณในระบบใหกับคณะ สํานักและสถาบันตอไป 
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2.  การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ สํานัก และสถาบัน 

เมื่อคณะ สํานัก และสถาบัน ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาใหแตละ

คณะ สํานัก และสถาบัน จึงจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรใหแตละหนวยงานภายในคณะ สํานัก และสถาบันไดรับทราบ               

และมอบหมายใหแตละหนวยงานดําเนินการเขียนโครงการตามแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของแต

ละหนวยงาน ซึ่งโครงการจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย เมื่อหนวยงานไดรับ

อนุมัติโครงการและไดรับจัดสรรงบประมาณแลวจึงดําเนินการตามแผนงานของโครงการใหเปนไปตาม

เปาหมายตอไป โดยแตละคณะ สํานัก และสถาบัน จะมีการบริหารงบประมาณ  โดยสรุปคือ 

1. เนนการใชจายเงินงบประมาณแผนดินกอนงบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดใหทุกกลุมงานภายในคณะ สํานัก และสถาบันนั้น ๆ จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช

จายงบประมาณ โดยกําหนดคาเปาหมายหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัด 

3. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส  โดยเนนใหสอดคลองกับนโยบายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของภาครัฐ 

4. มีการติดตามเรงรัดการใชจายเงินโดยติดตามการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส  

ทั้งนี้ แนวทางในการจัดสรรงบประมาณของแตละคณะ สํานัก และสถาบัน มีลักษณะท่ีแตกตางกัน 

ตามบริบทและภารกิจหลักของหนวยงาน เชน  บางหนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานแบง

ออกเปน 3 สวน คือ งบบริหารจัดการคณะ (บริหารจัดการทั่วไป) งบบริหารสาขาวิชา (จัดสรรใหแตละสาขาวิชา) 

และงบบริหารวิชาการ  หรือบางหนวยงานแบงการจัดสรรงบประมาณใหตามพันธกิจ และกลยุทธของหนวยงาน 

เปนตน 
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

ที่มา : กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี
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ตารางที่ 29 ปฏิทินการดําเนินงานงบประมาณสําหรับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ ข้ันตอน 
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 หนวยงานจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน 
ตามกรอบการจัดสรร 

 

                       
2 บันทึกขอมูลงบประมาณลงระบบ MIS 

 

 
                      

3 การใชงบประมาณประจําปพ.ศ. 2563 

  
 

 

4 หนวยงานรายงานผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

  
 

                    
5 หนวยงานเขียนโครงการเพ่ือจัดทําคําของบประมาณ

แผนดิน ( หมวด : งบประมาณลงทุน ) ป พ.ศ. 2564 
      

 

                    

ที่มา : กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบด ี
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3.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 30 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน 
หักโอนเปลี่ยนแปลง 

คงเหลือ 

450,885,100.00 
15,178,200.00 

435,706,900.00 

มติเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
*งบประมาณถูกระงับงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย             
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จากสถานการณโควิด                              
จํานวน 15,178,200.00 บาท 

คงเหลือหลังโอนเปล่ียนแปลง 
หักเบิกจายงบประมาณ 

คงเหลือ 

435,706,900.00 
379,120,585.15 
56,586,314.85 

 

เงินกันเหลื่อมป(1) 
 
 
 
 

งบประมาณแผนดินคงเหลือ* 
(คืนกรมบัญชีกลาง : ไมสามารถ
ดําเนินการอยางอืน่ได) 

56,440,621.20 
 
 
 
 

113,302.67 

(1)เงินกันเหลื่อมป (งบประมาณแผนดนิ) ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
- งานทาสีอาคารเรียน    4,750,000.00 
- จางออกแบบภายในศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน    1,400,000.00 
- สระวายน้ํา   50,000,000.00 
- ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ       290,621.20 
รวม  56,440,621.20 

(*)งบประมาณสวนคืนกรมบัญชีกลาง (งบประมาณแผนดิน) ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้
(รายงาน GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จําแนกตามผลผลิต 

- แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน    112,355.48 
- แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน             947.19 
รวม     113,302.67 

2.เงินงบรายได 
การจัดเก็บจริง 
ประมาณงบรายได100% 

20% ของเงนิรายได(2) 
งบประมาณที่นํามาจัดสรร 

หักเบิกจายงบประมาณ 
คงเหลือ 

 
185,964,955.00 
201,104,000.00 
40,220,000.00 

160,884,000.00 
139,216,855.96 
21,667,144.04 

 

การจัดเก็บจริงตามบัญชี (ขอมูลจากกลุมงานการเงนิ : รวมเงนิไดจากโรงเรียนสาธิต) 

ประมาณจากเงนิเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา + รายไดโรงเรียนสาธิต 

(2)เงินที่จะนําเขาคงคลังมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

 

มติเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

เงินกันเหลื่อมป(3) 
 
 
 
 
 
 
เงินคืนคลังของมหาวิทยาลัย(4) 

งบประมาณรายไดคงเหลือ 

16,667,144.00 
 
 
 
 
 
 

5,000,000.00 
0 

(3)เงินกันเหลื่อมป (งบประมาณรายได) ประกอบดวย รายการดังตอไปนี้ 
- โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 15,921,000.00 
- ปายคณะนิติศาสตร     42,800.00 
- กองทุนวิจัยป 2563                                                        703,344.00 

รวม 16,667,144.00 

 
 
 
 
(4) 1) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ 92563 (วาระที่ 3.4 
รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
   2) ตามบันทึกขอความ ที่ อว 0631.01.02/364 วันที่  30 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติ
กันเงนิรายไดไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 30  (ตอ) 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

3. รวมงบประมาณท้ัง 2 ประเภท 
 รวมการใชจายงบประมาณ  

เงินกันเหลื่อม 
เงินคืนคลังของมหาวิทยาลัย 

เงินสงคืนกรมบัญชีกลาง 
 เงินคงเหลือ 

596,590,900.00 
518,337,441.11 
73,107,765.20 
5,000,000.00 
113,302.67 

0 

 

ที่มา : กองนโยบายและแผน และกลุมงานการเงิน 

จากตารางท่ี 30 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
596,590,900.00 บาท ซึ่งงบประมาณท้ังหมดนี้มีการเบิกจายจนถึงสิ้นปงบประมาณ ดังนี ้

1. เงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 450,885,100.00 บาท              
และถูกระงับงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 จากสถานการณโควิด
จํานวน 15,178,200.00 บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 435,706,900.00 บาท
เบิกจายจํานวน 379,120,585.15 บาท งบประมาณคงเหลือ 56,586,314.85 บาท ซึ่งในเงินคงเหลือจํานวนนี้            
มีเงินกันเหลื่อมปของมหาวิทยาลัย จํานวน 56,440,621.20 บาท สรุปงบประมาณแผนดินคงเหลือทั้งสิ้น 
113,302.67 บาท ในสวนนี้ทางมหาวิทยาลัยไดนําเงนิสงคืนกรมบัญชีกลาง 
 2. เ งินงบรายได  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  2563 มีการประมาณการรายได  100%                              
เปนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต จํานวน 201,104,000.00 บาท                  
การจัดเก็บจริงตามบัญชี ขอมูลจากหนวยงานการเงินที่รวมเงินรายไดจากโรงเรียนสาธิต จํานวน 
185,964,955.00 บาท และทําการประมาณการเงิน 20% เพ่ือเก็บเขาเงินคงคลังมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นป 
จํานวน 40,220,000.00 บาท และไดนํามาจัดสรรในการใชจายระหวางปจํานวน 160,884,000.00 บาท               
มีการเบิกจายงบประมาณรายไดระหวางป จํานวน 139,216,855.96 บาท มียอดเงินเหลือระหวาง
ปงบประมาณ จํานวน 21,667,144.04 บาท ซึ่งเงินคงเหลือดังกลาวเปนเงินกันเหลื่อมป 16,667,144.00 บาท 
และเก็บเงินคืนคลังของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000,000 บาท สรุปมีการเบิกจายเงินงบรายไดท้ังหมดโดยไมมี
งบรายไดคงเหลือ           
 3. งบประมาณรวมทั้งสองประเภทไมมียอดเงินคงเหลือ ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและงบรายได 
จากจํานวนเงินทั้งสิ้น 596,590,900.00 บาท หักการเบิกจายงบประมาณ 518,337,441.11 บาท โดยมีเงิน              
กันเหลื่อมของงบประมาณท้ังสองประเภท เปนเงิน 73,107,765.20 บาท เงินรายไดคืนคลังของมหาวิทยาลัย 
5,000,000 บาท และสงคนืกรมบัญชีกลาง 113,302.67 บาท   
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หมายเหตุ *งบประมาณถูกระงับงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จาก
สถานการณโควิด จํานวน 15,178,200.00 บาท เฉพาะหนวยงาน ไมรวมรายการบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)  คณะกรรมการบริการวิชาการ  
คณะกรรมการกํากับดูแลยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ครุภัณฑผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร/ดานสังคมศาสตร  
ที่ดินสิ่งกอสรางปเดียว/ผูกพัน  และโครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและการคาผลไมภาคตะวันออก 

 3.1  ประสิทธิภาพการเบกิจายงบประมาณรวมทุกประเภท 
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภท            

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 435,706,900.00 บาท งบรายไดจํานวน 160,884,000.00 รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 596,590,900.00 บาท เบิกจายงบประมาณแผนดิน จํานวน 379,120,585.15 บาท คิดเปน
รอยละ 87.01 เบิกจายงบรายได จํานวน 139,216,855.96 คดิเปนรอยละ 86.53  รวมการเบิกจายงบประมาณ
ทุกประเภท จํานวน 518,337,441.11 บาท คิดเปนรอยละ 86.88 

โดยแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ         
ตามรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 31 และประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภทจําแนกตามหนวยงาน ดังแสดงในตารางท่ี 32 

ตารางที่ 31 การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จําแนกตามหนวยงาน) 

ที ่ หนวยงาน 
งบประมาณแผนดิน 

ไดรับจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง ไดรับจัดสรร (หลังโอน) 
1 คณะครุศาสตร 990,400.00 326,950.00 663,450.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 594,800.00 374,592.26 220,207.74 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 751,100.00 314,849.60 436,250.40 
4 คณะนิติศาสตร 363,000.00 23,548.00 339,452.00 
5 คณะนิเทศศาสตร 390,000.00 95,394.00 294,606.00 
6 คณะพยาบาลศาสตร 290,000.00 125,815.00 164,185.00 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 1,018,200.00 394,521.10 623,678.90 
8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 441,000.00 195,814.00 245,186.00 
9 คณะวิทยาการจัดการ 689,400.00 392,190.00 297,210.00 
10 คณะวิทยาศาสตรฯ 1,866,200.00 592,340.04 1,273,859.96 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 746,000.00 298,415.00 447,585.00 
12 สํานักงานอธิการบดี 17,715,900.00 1,488,645.75 16,227,254.25 
13 สํานักบริการวิชาการ 2,220,000.00 232,035.00 1,987,965.00 
14 สํานักวิทยบริการฯ 4,715,700.00 376,191.00 4,339,509.00 
15 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4,046,000.00 790,244.75 3,255,755.25 
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ตารางที่ 32 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จําแนกตามหนวยงาน) ไมรวมรายการบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)                  
คาสอนและคาคมุสอบ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการทุนการศึกษา คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษา และกองทุนวิจัย 

ที ่ หนวยงาน 

งบประมาณแผนดิน งบรายได รวมงบทุกประเภท คะแนน 
รวม 

เต็ม 10 
ไดรับจัดสรร 
(หลังโอน)* 

เบิกจาย 
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย 
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย 

จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ  จํานวน รอยละ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี 435,706,900.00 379,120,585.15 87.01 160,884,000.00 139,216,855.96 86.53 596,590,900.00 518,337,441.11 86.88 8.69 
1 คณะครุศาสตร 663,450.00 638,356.63 96.22 1,435,400.00 1,435,400.00 100.00 2,098,850.00 2,073,756.63 98.80 9.88 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 220,207.74 219,448.74 99.66 1,050,500.00 1,049,225.00 99.88 1,270,707.74 1,268,673.74 99.84 9.98 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 436,250.40 431,936.09 99.01 1,576,000.00 1,557,929.92 98.85 2,012,250.40 1,989,866.01 98.89 9.89 
4 คณะนติิศาสตร 339,452.00 326,443.00 96.17 847,000.00 792,462.69 93.56 1,186,452.00 1,118,905.69 94.31 9.43 
5 คณะนิเทศศาสตร 294,606.00 265,596.00 90.15 910,000.00 908,286.45 99.81 1,204,606.00 1,173,882.45 97.45 9.74 
6 คณะพยาบาลศาสตร 164,185.00 160,493.00 97.75 714,000.00 707,385.00 99.07 878,185.00 867,878.00 98.83 9.88 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 623,678.90 590,561.26 94.69 2,100,300.00 1,999,232.20 95.19 2,723,978.90 2,589,793.46 95.07 9.51 
8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 245,186.00 203,987.00 83.20 1,029,000.00 1,010,794.00 98.23 1,274,186.00 1,214,781.00 95.34 9.53 
9 คณะวิทยาการจัดการ 297,210.00 217,839.00 73.29 1,540,000.00 1,539,982.00 100.00 1,837,210.00 1,757,821.00 95.68 9.57 
10 คณะวิทยาศาสตรฯ 1,273,859.96 1,270,293.00 99.72 1,187,600.00 1,187,406.00 99.98 2,461,459.96 2,457,699.00 99.85 9.98 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 447,585.00 447,054.17 99.88 76,000.00 73,318.61 96.47 523,585.00 520,372.78 99.39 9.94 
12 สํานักงานอธิการบด ี 16,227,254.25 15,247,104.99 93.96 10,777,700.00 10,091,293.98 93.63 27,004,954.25 25,338,398.97 93.83 9.38 
13 สํานักบริการวิชาการ 1,987,965.00 1,984,975.90 99.85 94,000.00 90,651.56 96.44 2,081,965.00 2,075,627.46 99.70 9.97 
14 สํานักวิทยบริการฯ 4,339,509.00 3,509,058.54 80.86 200,000.00 198,424.92 99.21 4,539,509.00 3,707,483.46 81.67 8.17 
15 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 3,255,755.25 3,243,509.66 99.62 70,000.00 68,941.00 98.49 3,325,755.25 3,312,450.66 99.60 9.96 

จากตารางที่ 32 พบวา หนวยงานที่สามารถเบิกจายงบประมาณไดมากกวารอยละ 99 จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, 
สํานักบริการวิชาการ, สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เบิกจายรอยละ 99.85, 99.84, 99.70, 99.60 และ 99.39 ตามลําดับ  
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 3.2  ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณแผนดินและงบรายได ตามมาตรฐานการเบิกจาย
ภาครัฐท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามเกณฑมาตรการเบิกจายภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สะสม) ไตรมาสท่ี 1 - 4 ไดแก  23%,  54%,  77%  และ 100% ตามลําดับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน  596,590,900.00 บาท  ใชจาย
งบประมาณในไตรมาสท่ี 1 จํานวน 113,626,808.73 บาท คิดเปนรอยละ 19.05  ใชจายงบประมาณไตรมาส
ที่  2 จํานวน 114,268,341.47 บาท คิดเปนรอยละ 38.20 ใชจายงบประมาณไตรมาสที่  3 จํานวน 
139,951,764.73 บาท คิดเปนรอยละ61.66 และใชจายงบประมาณไตรมาสท่ี 4 จํานวน 150,490,526.18
บาท คิดเปนรอยละ 86.88  คะแนนรวมประสิทธิผลการใชจายของมหาวิทยาลัย 8.69 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10  

โดยประสิทธิผลการใชจายงบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภทจําแนก
ตามหนวยงาน  ดังแสดงในตารางที่ 33 
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หมายเหตุ (5) หมายถึง (4) คูณ 100 หาร (3), (6) หมายถึง (5) คูณ 2.5 หาร 0.23,  (8) หมายถึง (7) คูณ 100  หาร (3)  (9) หมายถึง (8) คูณ 2.5 หาร 0.54 
 (11) หมายถึง (10) คูณ 100 หาร (3) (12) หมายถึง (11) คูณ 2.5 หาร 0.77,  (14) หมายถึง (13) คูณ 100 หาร (3) (15) หมายถึง (14) คูณ 2.5 หาร 1.00 

ตารางท่ี 33 ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรวมทุกประเภทรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับเกณฑตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จําแนกหนวยงาน) 

ที่ 
(1)  

หนวยงาน 
(2) 

งบประมาณ
รายไดจดัสรร 

(3) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 คะแนน 
รวม 

เต็ม 10 
(16) 

เบิกจาย 
(4) 

รอยละตาม 
มาตรการ 23% 

(สะสม) (5) 

คะแนน 

2.5 
(6) 

เบิกจายสะสม 
(7) 

รอยละตาม 
มาตรการ 54% 

(สะสม) (8) 

คะแนน 

2.5 
(9) 

เบิกจายสะสม 
(10) 

รอยละตาม 
มาตรการ 77% 

(สะสม)(11) 

คะแนน 

2.5 
(12) 

เบิกจายสะสม 
(13) 

รอยละตาม 
มาตรการ 100% 

(สะสม)(14) 

คะแนน 

2.5 
(15) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 596,590,900.00 113,626,808.73 19.05 2.07 114,268,341.47 38.20 1.77 139,951,764.73 61.66 2.00 150,490,526.18 86.88 2.17 8.01 
1 คณะครุศาสตร 2,098,850.00 638,541.60 30.42 2.50 691,784.83 63.38 2.50 239,443.45 74.79 2.43 503,986.75 98.80 2.47 9.90 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,270,707.74 162,047.00 12.75 1.39 532,644.00 54.67 2.50 227,092.00 72.54 2.36 346,890.74 99.84 2.50 8.74 
3 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 2,012,250.40 440,531.08 21.89 2.38 463,554.47 44.93 2.08 227,576.85 56.24 1.83 858,203.61 98.89 2.47 8.76 
4 คณะนิติศาสตร 1,186,452.00 418,427.18 35.27 2.50 195,906.16 51.78 2.40 173,004.77 66.36 2.15 331,567.58 94.31 2.36 9.41 
5 คณะนิเทศศาสตร 1,204,606.00 231,356.00 19.21 2.09 477,451.55 58.84 2.50 206,165.00 75.96 2.47 258,909.90 97.45 2.44 9.49 
6 คณะพยาบาลศาสตร 878,185.00 61,611.00 7.02 0.76 358,249.00 47.81 2.21 149,917.00 64.88 2.11 298,101.00 98.83 2.47 7.55 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 2,723,978.90 406,252.20 14.91 1.62 817,347.18 44.92 2.08 510,204.00 63.65 2.07 855,990.08 95.07 2.38 8.14 
8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 1,274,186.00 505,087.00 39.64 2.50 382,680.00 69.67 2.50 112,124.00 78.47 2.50 214,890.00 95.34 2.38 9.88 
9 คณะวิทยาการจัดการ 1,837,210.00 199,834.00 10.88 1.18 451,626.00 35.46 1.64 219,134.00 47.39 1.54 887,227.00 95.68 2.39 6.75 
10 คณะวิทยาศาสตรฯ 2,461,459.96 946,466.00 38.45 2.50 715,745.00 67.53 2.50 292,489.00 79.41 2.50 502,999.00 99.85 2.50 10.00 
11 สถาบันวิจยัและพัฒนา 523,585.00 395,237.50 75.49 2.50 69,685.93 88.80 2.50 11,640.64 91.02 2.50 43,808.71 99.39 2.48 9.98 
12 สํานักงานอธกิารบด ี 27,004,954.25 8,739,432.69 32.36 2.50 7,451,851.44 59.96 2.50 5,556,476.95 80.53 2.50 3,590,637.89 93.83 2.35 9.85 
13 สํานักบริการวิชาการ 2,081,965.00 278,743.00 13.39 1.46 634,637.00 43.87 2.03 894,718.00 86.85 2.50 267,529.46 99.70 2.49 8.48 
14 สํานักวิทยบริการฯ 4,539,509.00 1,500,000.25 33.04 2.50 339,226.70 40.52 1.88 1,592,658.95 75.60 2.45 275,597.56 81.67 2.04 8.87 
15 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 3,325,755.25 1,709,596.72 51.40 2.50 867,628.62 77.49 2.50 576,320.32 94.82 2.50 158,905.00 99.60 2.49 9.99 
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ตารางที่ 34 สรุปผลคะแนนการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ หนวยงาน 
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

ประสิทธิผลเปรียบเทียบกับเกณฑการเบิกจาย 
ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ 

รวม 
คะแนน 
เต็ม 20 งบประมาณจัดสรร เบิกจาย รอยละ 

คะแนน 
เต็ม10 

ไตรมาส 1 
(2.50 คะแนน) 

ไตรมาส 2 
(2.50 คะแนน) 

ไตรมาส 3 
(2.50 คะแนน) 

ไตรมาส 4 
(2.50 คะแนน) 

คะแนน 
เต็ม10 

มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี 596,590,900.00 518,337,441.11 86.88 8.69 2.07 1.77 2.00 2.17 8.01 16.70 
1 คณะครุศาสตร 2,098,850.00 2,073,756.63 98.80 9.88 2.50 2.50 2.43 2.47 9.90 19.78 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,270,707.74 1,268,673.74 99.84 9.98 1.39 2.50 2.36 2.50 8.74 18.72 
3 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 2,012,250.40 1,989,866.01 98.89 9.89 2.38 2.08 1.83 2.47 8.76 18.65 
4 คณะนติิศาสตร 1,186,452.00 1,118,905.69 94.31 9.43 2.50 2.40 2.15 2.36 9.41 18.84 
5 คณะนิเทศศาสตร 1,204,606.00 1,173,882.45 97.45 9.74 2.09 2.50 2.47 2.44 9.49 19.23 
6 คณะพยาบาลศาสตร 878,185.00 867,878.00 98.83 9.88 0.76 2.21 2.11 2.47 7.55 17.43 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 2,723,978.90 2,589,793.46 95.07 9.51 1.62 2.08 2.07 2.38 8.14 17.65 
8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 1,274,186.00 1,214,781.00 95.34 9.53 2.50 2.50 2.50 2.38 9.88 19.41 
9 คณะวิทยาการจัดการ 1,837,210.00 1,757,821.00 95.68 9.57 1.18 1.64 1.54 2.39 6.75 16.32 
10 คณะวิทยาศาสตรฯ 2,461,459.96 2,457,699.00 99.85 9.98 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 19.98 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 523,585.00 520,372.78 99.39 9.94 2.50 2.50 2.50 2.48 9.98 19.92 
12 สํานักงานอธิการบด ี 27,004,954.25 25,338,398.97 93.83 9.38 2.50 2.50 2.50 2.35 9.85 19.23 
13 สํานักบริการวิชาการ 2,081,965.00 2,075,627.46 99.70 9.97 1.46 2.03 2.50 2.49 8.48 18.45 
14 สํานักวิทยบริการฯ 4,539,509.00 3,707,483.46 81.67 8.17 2.50 1.88 2.45 2.04 8.87 17.04 
15 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 3,325,755.25 3,312,450.66 99.60 9.96 2.50 2.50 2.50 2.49 9.99 19.95 

  จากตารางที่ 34 พบวา หนวยงานที่มีคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณไดดีที่สุด ไดแก คณะวิทยาศาสตรฯ 19.98 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 20  หนวยงานที่ไดคะแนนมากกวา 19 คะแนน จํานวน ไดแก สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร                          
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ คณะนิเทศศาสตร และสํานักงานอธิการบดี  โดยไดคะแนน 19.95, 19.92, 19.78, 19.41 และ 19.23 ตามลําดับ 
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แผนภาพท่ี 4  ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ                       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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มหาวิทยาลัย ครุศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นิติศาสตร นิเทศศาสตร พยาบาลศาสตร มนุษยศาสตรฯ วิทยาการคอมพิวเตอรฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร สถาบันวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี สํานักบริการวิชาการ สํานักวิทยบริการฯ สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

เปาหมาย 100% 

เปาหมาย 23% 

เปาหมาย 54% 

เปาหมาย 77% 

86.88 

98.80 99.84 98.89 
94.31 

97.45 98.83 
95.07 95.34 95.68 

99.85 99.39 99.70 

81.67 

99.60 

93.83 
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สวนที ่3  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน 

การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ
ผู อํานวยการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน                      
ของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ใชแบบประเมินท่ีได พัฒนาจากแบบประเมินความพึงพอใจ              
การบริหารงานจากหลายแหลง ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอ             
ที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 มาตราสวน 

ชวงคะแนน       ระดับ 
4.51-5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง  ความคิดเห็นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นนอย 
1.00-1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นนอยที่สุด 

โดยประเด็นการประเมินประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานผูประเมิน 
ตอนท่ี 2 คุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ  ใชแบบสอบถาม 

7 ดาน แบงเปน 2 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบที ่1 ดานคุณลักษณะ มี 3 ดาน ดังนี ้

(1) ดานวิสัยทัศน และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(2) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) ดานธรรมาภิบาล 

องคประกอบที ่2 ดานการบริหารงาน ม ี4 ดาน ดังนี ้
(1) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
(2) ดานการบริหารหนวยงาน 

(3) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 
(4) ดานการพัฒนาบุคลากร 

ตอนท่ี 3 ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยคณะอนุกรรมการไดมีหนังสือขอความ
รวมมือจากผูบริหารมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรภายในสังกัดตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน โดยการแจกแบบสอบถามไปยังสํานักงานของคณะ 
สํานัก สถาบัน ใหดําเนินการแจกแบบสอบถามโดยวิธีการสุมตัวอยางที่มีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ                  
ใหบุคลากรภายในหนวยงานพรอมเนนความสําคัญตอการเสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเปนรายประเด็น                   
ที่ชัดเจน  เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม  คณะอนุกรรมการจึงนําผลคะแนนมาวิเคราะห
ขอมูลปรากฏผลดังนี ้
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1. สรุปภาพรวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 35 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

และการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผูรับการประเมิน 
ผลการประเมินผลความคิดเห็น คะแนน 

เต็ม 20 𝒙 S.D. ระดับ 

อธิการบดี 3.81 0.98 มาก 15.24 

1. คณบดีคณะครุศาสตร 4.56 0.81 มากที่สุด 18.24 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.77 0.97 มาก 15.08 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.07 1.12 มาก 16.28 

4. คณบดีคณะนิติศาสตร 3.86 0.95 มาก 15.44 

5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 4.16 0.85 มาก 16.64 

6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 3.86 0.80 มาก 15.44 

7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 4.28 0.83 มาก 17.12 

8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.12 0.80 มาก 16.48 

9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.43 0.84 มาก 17.72 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.76 1.08 มาก 15.04 

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.09 0.73 มาก 16.36 

12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 3.96 0.87 มาก 15.84 

13. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 3.91 0.83 มาก 15.64 

14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 3.82 0.72 มาก 15.28 

15. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 3.93 0.78 มาก 15.72 

 

หมายเหต ุ การแปลผลคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.51 – 5.00 = มากที่สุด, 3.51 – 4.50 = มาก, 2.51 – 3.50 = ปานกลาง, 

1.51 – 2.50 = นอย และ 1.00 – 1.50 = นอยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 35  พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี 

คณบดี และผู อํานวยการ ผูบริหารท่ีมีผลการประเมินอยู ในระดับมากที่สุด ไดแก  คณบดีคณะครุศาสตร             

ผลการประเมิน 4.56 เมื่อนํามาคิดผลคะแนนได 18.24 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 
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ตารางที่ 36  จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตําแหนง 
จํานวนแบบสอบถาม (ฉบับ) 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผูบริหาร1 สายวิชาการ2 สายสนบัสนุน3 ผูมีสวนเก่ียวของ4 รวม 60% รับคืน เปรียบเทยีบ60% 

อธิการบดี 9 389 430 0 828 497 619 
1. คณบดีคณะครุศาสตร 9 82 13 0 104 62 86 
2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 25 8 0 42 25 24  
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 51 8 0 68 41 33 
4. คณบดีคณะนิติศาสตร 9 10 4 0 23 14 19  
5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 9 23 6 0 38 23 32  
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 9 21 5 0 35 21 31  
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 9 58 7 0 74 44 58  
8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 9 20 4 0 33 20 26  
9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 9 41 7 0 57 34 45 
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 9 58 11 0 78 47 66 
11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 0 7 0 66 40 58 
12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 9 0 286 50 345 207 269 
13. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 9 0 15 50 74 44 62 
14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 9 0 31 50 90 54 87 
15. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 9 0 11 50 70 42 60 

รวมทั้งหมด  (ฉบับ) 2,025 1,215 1575  
หมายเหตุ ผูบริหาร1 หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบด,ี สายวิชาการ2 หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานมหาวทิยาลัยที่ปฏบัิติงานสอน, สายสนับสนุน3 หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสนับสนนุวิชาการ,  

ผูมีสวนเกี่ยวของหมายถึง อาจารยหรือสายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับสํานัก สถาบัน โดยวิธกีารสุมตัวอยาง  หมายถึง แบบสอบถามที่รับคืน ผานระดับรอยละ 60 ที่คณะอนุกรรมการกําหนด
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 จากตารางที่ 36  พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและ             
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ทุกหนวยงานดําเนินการตอบแบบสอบถามและสงคืน
เปนไปตามระดับที่คณะอนุกรรมการ กําหนดไวรอยละ 60 ยกเวนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งตอบ
แบบสอบถาม 41 ฉบับ (รอยละ 60) และสงคนื 33 ฉบับ คิดเปนรอยละ 48.53 
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2. การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบด ี
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี จากแบบสอบถามฯ 
จํานวน 619 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  0.17 บุคคลภายนอก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

รอยละ  2.79 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  8.71 

 
ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร ผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  37.80 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  50.52 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 37  สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอคุณลักษณะ
และการบริหารงานของอธิการบด ี

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานคุณลักษณะ 
1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.76 0.97 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.94 0.95 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.82 0.97 มาก 2 

รวม 3.83 0.97 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.80 0.99 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.81 0.98 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.79 0.98 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.77 1.02 มาก 4 

รวม 3.79 0.99 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.81 0.98 มาก 

จากตารางที่ 37 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดีโดยภาพรวม              
อยูในระดับมาก (�̅�= 3.81)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.83)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 3.94)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.82)  และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.76) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.79) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
บริหารหนวยงาน (�̅�= 3.81) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 3.80) ดานการสื่อสารและการสราง
เครือขาย (�̅�= 3.79) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.77) ตามลําดับ 

  



- 77 - 
 

3. การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบด ี

 3.1  คณบดคีณะครุศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร                 
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 86 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  5.95 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  10.71 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  61.90 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  21.43 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 38 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.53 0.79 มากที่สุด 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.66 0.70 มากที่สุด 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.55 0.80 มากที่สุด 2 

รวม 4.57 0.77 มากที่สุด 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.54 0.87 มากที่สุด 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.56 0.81 มากที่สุด 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.54 0.82 มากที่สุด 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.54 0.88 มากที่สุด 2 

รวม 4.55 0.85 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.56 0.81 มากที่สุด 

จากตารางที่ 38 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร          
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.56)  

ความคิดเห็นเฉลี่ ยดานคุณลักษณะ อยู ในระดับมากที่สุ ด (�̅�= 4.57)  โดยได รับความคิดเห็น                
ดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.66)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.55) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (�̅�= 4.53)  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.55) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
บริหารหนวยงาน (�̅�= 4.56) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.54)  ตามลําดับ 
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 3.2  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 24 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  25.00 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  12.50 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  41.67 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  20.83 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 39 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.77 0.95 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.85 0.94 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.80 0.95 มาก 2 

รวม 3.80 0.95 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.73 1.05 มาก 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.82 0.96 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.66 0.97 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.76 0.97 มาก 2 

รวม 3.74 0.99 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.77 0.97 มาก 

จากตารางที่ 39 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.77)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.80) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 3.85)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.80) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.77)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.74) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
บริหารหนวยงาน (�̅�= 3.82) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.76) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม     
(�̅�= 3.73) และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.66) ตามลําดับ 
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 3.3  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 33 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  15.63 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  15.63 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  46.88 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  21.88 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 40 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.93 1.19 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.33 0.93 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.12 1.07 มาก 2 

รวม 4.13 1.08 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.05 1.17 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.96 1.19 มาก 4 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.99 1.10 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.02 1.18 มาก 2 

รวม 4.00 1.16 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.07 1.12 มาก 

จากตารางที่ 40 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.07)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.13)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 4.33)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.12) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.93)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.00) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม  (�̅�= 4.05) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.02) ดานการสื่อสารและการสราง
เครือขาย (�̅�= 3.99) และดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.96) ตามลําดับ 
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 3.4  คณบดีคณะนิติศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร               
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 19 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  31.58 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  15.79 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  31.58 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  21.05 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 41 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.79 1.02 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.87 0.99 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.87 0.91 มาก 1 

รวม 3.85 0.96 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.86 0.94 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.83 0.98 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.80 0.92 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.97 0.86 มาก 1 

รวม 3.87 0.93 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.86 0.95 มาก 

จากตารางที่ 41 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.86)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.85)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม และดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.87) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.79)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.87) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
พัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.97) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 3.86)  ดานการบริหารหนวยงาน    

(�̅�= 3.83) และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.80) ตามลําดับ 
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 3.5  คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร            
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 32 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  18.75 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  15.63 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  46.88 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  18.75 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 42 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.17 0.80 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.12 0.82 มาก 3 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.14 0.84 มาก 2 

รวม 4.14 0.83 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.18 0.92 มาก 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.21 0.78 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.19 0.89 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.11 0.90 มาก 4 

รวม 4.17 0.88 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.16 0.85 มาก 

จากตารางที่ 42 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.16)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.14)  โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศนและ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.17) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.14) และดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.12) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.17) โดยไดรับความคิดเห็นดานการบริหาร
หนวยงาน (�̅�= 4.21) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.19) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
(�̅�= 4.18) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.11) ตามลําดับ 

  



- 82 - 
 

 3.6  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 31 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  13.33 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  13.33 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  60.00 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  13.33 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 43 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.85 0.70 มาก 2 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.94 0.76 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.78 0.79 มาก 3 

รวม 3.84 0.76 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.83 0.84 มาก 4 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.84 0.74 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.90 0.85 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.93 0.88 มาก 1 

รวม 3.87 0.83 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.86 0.80 มาก 

จากตารางท่ี 43 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.86)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.84)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 3.94)  ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.85) และดานธรรมาภิบาล  (�̅�= 3.78) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.87) โดยไดรับความคิดเห็นดานการพัฒนา
บุคลากร (�̅�= 3.93) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.90) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.84) 
และดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 3.83) ตามลําดับ 
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 3.7  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากแบบสอบถามฯ จํานวน 58 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  7.14 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  10.71 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  69.64 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  12.50 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 44 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.30 0.81 มาก 2 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.41 0.80 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.26 0.84 มาก 3 

รวม 4.31 0.82 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.24 0.86 มาก 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.24 0.85 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.25 0.81 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.27 0.79 มาก 1 

รวม 4.25 0.83 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.28 0.83 มาก 

จากตารางท่ี 44 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.28)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.31)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 4.41) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.30) และดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.26)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.25) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
พัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.27) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.25) ดานภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีมและดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.24) ตามลําดับ 
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 3.8  คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ-
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากแบบสอบถามฯ จํานวน 26 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  24.00 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  8.00 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  52.00 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  16.00 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 45 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.05 0.81 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.22 0.76 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.22 0.83 มาก 1 

รวม 4.18 0.81 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.04 0.77 มาก 4 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.11 0.80 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.12 0.78 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.22 0.78 มาก 1 

รวม 4.12 0.78 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.15 0.80 มาก 

จากตารางที่ 45 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ-
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.15)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.55)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม และดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.22)  ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.05)  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.12) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
พัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.22) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.12) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.11) 
และดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.04) ตามลําดับ 
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 3.9  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 45 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  16.67 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  16.67 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  57.14 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  9.52 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 46 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.50 0.67 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.48 0.81 มาก 2 
3 ดานธรรมาภบิาล 4.43 0.85 มาก 3 

รวม 4.46 0.80 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.48 0.84 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.38 0.88 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.35 0.90 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.39 0.89 มาก 2 

รวม 4.40 0.88 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.43 0.84 มาก 

จากตารางที่ 46 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.43)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.46)  โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.50) ดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.48) และดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.43) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.40) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.48) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.39) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.38) 
และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.35) ตามลําดับ 
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 3.10  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีจากแบบสอบถามฯ จํานวน 66 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  8.20 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  18.03 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  59.02 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  14.75 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 47 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.68 1.08 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.87 1.06 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.76 1.03 มาก 2 

รวม 3.77 1.05 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.81 1.13 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.74 1.05 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.68 1.12 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.80 1.10 มาก 2 

รวม 3.76 1.10 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.76 1.08 มาก 

จากตารางที่ 47 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.76)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.77)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 3.87)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.76) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.68)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.76) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 3.81) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.80) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.74) 
และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.68) ตามลําดับ 
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4.  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ 

 4.1  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 58 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  7.14 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  12.50 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  26.79 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  53.57 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 48 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.00 0.74 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.25 0.71 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.13 0.72 มาก 2 

รวม 4.13 0.73 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.08 0.74 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.01 0.71 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.00 0.76 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.09 0.74 มาก 1 

รวม 4.04 0.74 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.09 0.73 มาก 

จากตารางที่ 48 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.09)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.13) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 4.25) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.13) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  (�̅�= 4.00)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.04) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
พัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.09) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.08) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.01) 
และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.00) ตามลําดับ 
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 4.2  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 269 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  4.68 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  3.40 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  91.91 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 49 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.91 0.74 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.97 1.36 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.96 0.77 มาก 2 

รวม 3.95 0.95 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.02 0.79 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.97 0.75 มาก 2 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.96 0.77 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.89 0.84 มาก 4 

รวม 3.96 0.79 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.96 0.87 มาก 

จากตารางที่ 49 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.96)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.95) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 3.97)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.96) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค                
(�̅�= 3.91)  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.96) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.02) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.97) ดานการพัฒนาบุคลากร                  
(�̅�= 3.89) และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.96)  ตามลําดับ 
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 4.3  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
จากแบบสอบถามฯ จํานวน 62 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  6.90 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  15.52 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  77.59 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 50 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.95 0.86 มาก 2 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.03 0.79 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.89 0.81 มาก 3 

รวม 3.94 0.82 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.88 0.83 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.82 0.84 มาก 4 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.91 0.85 มาก 1 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.88 0.82 มาก 2 

รวม 3.87 0.84 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.91 0.83 มาก 

จากตารางท่ี 50 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการ
วิชาการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.91)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.94)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 4.03)  ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.95)  และดานธรรมาภิบาล       
(�̅�= 3.89) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.87) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
สื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.91)  ดานการพัฒนาบุคลากร และดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
(�̅�= 3.88) และดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.82) ตามลําดับ 
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 4.4  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผู อํานวยการสํานัก                
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากแบบสอบถามฯ จํานวน 87 ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  16.00 บุคคลภายนอก ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

รอยละ  6.67 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  33.33 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  44.00 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 51 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.83 0.68 มาก 2 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.85 0.81 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.82 0.71 มาก 3 

รวม 3.83 0.73 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.83 0.74 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.77 0.71 มาก 4 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.83 0.72 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.84 0.67 มาก 1 

รวม 3.82 0.71 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.82 0.72 มาก 

จากตารางที่  51 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก              
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.82)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.83)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 3.85)  ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.83) และดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.82) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.82) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
พัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.84) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 
(�̅�= 3.83) และดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.77) ตามลําดับ 
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 4.5  ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน จากแบบสอบถามฯ จํานวน  60  ฉบับ  แบงเปน 

รอยละ  1.79 บุคคลภายนอก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

รอยละ  8.93 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  89.29 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 52 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.95 0.79 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.93 0.77 มาก 2 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.93 0.76 มาก 2 

รวม 3.93 0.77 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.92 0.84 มาก 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.95 0.80 มาก 2 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.97 0.77 มาก 1 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.87 0.78 มาก 4 

รวม 3.93 0.80 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.93 0.78 มาก 

จากตารางที่  52 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.93)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.93)  โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.95) ดานธรรมาภิบาล และดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 3.93) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.93) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
สื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.97) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.95) ดานภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีม (�̅�= 3.92) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.87) ตามลําดับ 
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5. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานกับปที่ผานมา 

ตารางที ่53 การเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบด ี

และผูอํานวยการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

ผูรับการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

2562 2563 ผลตาง 

อธิการบดี 3.79 3.81 0.02 

1. คณบดีคณะครุศาสตร 4.53 4.56 0.03 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.07 3.77 -0.30 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.15 4.07 -0.08 

4. คณบดีคณะนิติศาสตร 4.14 3.86 -0.28 

5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 2.95 4.16 1.21 

6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4.20 3.86 -0.34 

7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.25 4.28 1.03 

8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.02 4.15 0.13 

9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.12 4.43 0.31 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.37 3.76 -0.61 

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.13 4.09 -0.04 

12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 4.23 3.96 -0.27 

13. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 4.14 3.91 -0.23 

14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 3.95 3.82 -0.13 

15. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4.57 3.93 -0.64 

จากตารางที่ 53 พบวา ผลการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของ

อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562              

พบวา ผูบริหารที่ มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้น จํานวน 6 หนวยงาน ไดแก คณบดีคณะนิเทศศาสตร, คณบด ี              

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะครุศาสตร และอธิการบดี  โดยมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1.21, 1.03, 0.31, 0.14, 

0.13, 0.03 และ 0.02 ตามลําดับ 
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แผนภาพท่ี 5 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการ (ภาพรวมทั้งหมด) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 6 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563



- 95 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 7 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 12 หนวยงาน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 10 หนวยงาน 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 8 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 9 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563



- 98 - 
 

 
แผนภาพท่ี 10 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 11 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

3.29

3.35

3.11

3.303.24

3.31

3.31

3.79

3.87

3.87

3.86
3.83

3.80

3.97

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.25

4.5

4.75

5

ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 12 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 13 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 14 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563



- 103 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 15 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 16 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 17 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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3.87

3.76

3.813.74

3.68

3.80

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 18 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน รวม 5 หนวยงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563



- 107 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 19 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 20 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 21 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครือขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 22 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
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ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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แผนภาพท่ี 23 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

  

4.62

4.60

4.62

4.554.57

4.47

4.48

3.95

3.93

3.93

3.923.95

3.97

3.87

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

4.25

4.5

4.75

5

ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเร่ิม
สรางสรรค

ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ดานที่ 3  หลักธรรมาภิบาล

ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมดานที่ 5 การบริหารหนวยงาน

ดานที่ 6 การส่ือสารและการสรางเครอืขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2562

ป 2563
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หมายเหตุ  ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจรยิธรรม  ดานที่ 3  ดานธรรมาภิบาล  ดานที่ 4 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม   ดานที่ 5 ดานการบริหารหนวยงาน                    
ดานที่ 6 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย  ดานที่ 7ดานการพัฒนาบุคลากร 

หลักระดับการแปลผล 4.51-5.00 = มากที่สุด, 3.51-4.50= มาก, 2.51-3.50 =ปานกลาง, 1.51-2.50= นอย และ 1.00-1.50 = นอยที่สุด 

ตารางที่ 54 คาเฉลี่ยผลการประเมินความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผูรับการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะ องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน 
รวมเฉลี่ย 

ระดับ เฉลี่ย ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 เฉลี่ย ดานที่ 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานที่ 4 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

อธิการบดี 3.83 0.97 3.76 0.97 3.94 0.95 3.82 0.97 3.79 0.99 3.80 0.99 3.81 0.98 3.79 0.98 3.77 1.02 3.81 0.98 มาก 

1. คณบดีคณะครุศาสตร 4.57 0.77 4.53 0.79 4.66 0.70 4.55 0.80 4.55 0.85 4.54 0.87 4.56 0.81 4.54 0.82 4.54 0.88 4.56 0.81 มากที่สุด 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.80 0.95 3.77 0.95 3.85 0.94 3.80 0.95 3.74 0.99 3.73 1.05 3.82 0.96 3.66 0.97 3.76 0.97 3.77 0.97 มาก 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.13 1.08 3.93 1.19 4.33 0.93 4.12 1.07 4.00 1.16 4.05 1.17 3.96 1.19 3.99 1.10 4.02 1.18 4.07 1.12 มาก 

4. คณบดีคณะนติิศาสตร 3.85 0.96 3.79 1.02 3.87 0.99 3.87 0.91 3.87 0.93 3.86 0.94 3.83 0.98 3.80 0.92 3.97 0.86 3.86 0.95 มาก 

5. คณบดีคณะนเิทศศาสตร 4.14 0.83 4.17 0.80 4.12 0.82 4.14 0.84 4.17 0.88 4.18 0.92 4.21 0.78 4.19 0.89 4.11 0.90 4.16 0.85 มาก 

6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 3.84 0.76 3.85 0.70 3.94 0.76 3.78 0.79 3.87 0.83 3.83 0.84 3.84 0.74 3.90 0.85 3.93 0.88 3.86 0.80 มาก 

7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 4.31 0.82 4.30 0.81 4.41 0.80 4.26 0.84 4.25 0.83 4.24 0.86 4.24 0.85 4.25 0.81 4.27 0.79 4.28 0.83 มาก 

8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.18 0.81 4.05 0.81 4.22 0.76 4.22 0.83 4.12 0.78 4.04 0.77 4.11 0.80 4.12 0.78 4.22 0.78 4.15 0.80 มาก 

9. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 4.46 0.80 4.50 0.67 4.48 0.81 4.43 0.85 4.40 0.88 4.48 0.84 4.38 0.88 4.35 0.90 4.39 0.89 4.43 0.84 มาก 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 3.77 1.05 3.68 1.08 3.87 1.06 3.76 1.03 3.76 1.10 3.81 1.13 3.74 1.05 3.68 1.12 3.80 1.10 3.76 1.08 มาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมินคณบดี 10 หนวยงาน 4.11 0.88 4.06 0.88 4.18 0.86 4.09 0.89 4.07 0.92 4.08 0.94 4.07 0.90 4.05 0.92 4.10 0.92 4.09 0.91 มาก 

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.13 0.73 4.00 0.74 4.25 0.71 4.13 0.72 4.04 0.74 4.08 0.74 4.01 0.71 4.00 0.76 4.09 0.74 4.09 0.73 มาก 

12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี 3.95 0.95 3.91 0.74 3.97 1.36 3.96 0.77 3.96 0.79 4.02 0.79 3.97 0.75 3.96 0.77 3.89 0.84 3.96 0.87 มาก 

13. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 3.94 0.82 3.95 0.86 4.03 0.79 3.89 0.81 3.87 0.84 3.88 0.83 3.82 0.84 3.91 0.85 3.88 0.82 3.91 0.83 มาก 

14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 3.83 0.73 3.83 0.68 3.85 0.81 3.82 0.71 3.82 0.71 3.83 0.74 3.77 0.71 3.83 0.72 3.84 0.67 3.82 0.72 มาก 

15. ผูอํานวยการสํานักศลิปวัฒนธรรมฯ 3.93 0.77 3.95 0.79 3.93 0.77 3.93 0.76 3.93 0.80 3.92 0.84 3.95 0.80 3.97 0.77 3.87 0.78 3.93 0.78 มาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมินผูอํานวยการ 5 หนวยงาน 3.96 0.80 3.93 0.76 4.01 0.89 3.95 0.75 3.92 0.78 3.95 0.79 3.90 0.76 3.93 0.77 3.91 0.77 3.94 0.79 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.88 3.92 0.87 4.04 0.90 3.95 0.87 3.93 0.90 3.94 0.91 3.93 0.88 3.92 0.89 3.93 0.90 3.95 0.89 มาก 



- 113 - 
 

หมายเหตุ  ดานที่ 1  วิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดานที่ 2  ดานคุณธรรมและจรยิธรรม  ดานที่ 3  ดานธรรมาภิบาล  ดานที่ 4 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม   ดานที่ 5 ดานการบริหารหนวยงาน                    
ดานที่ 6 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย  ดานที่ 7ดานการพัฒนาบุคลากร 

หลักระดับการแปลผล 4.51-5.00 = มากที่สดุ, 3.51-4.50= มาก, 2.51-3.50 =ปานกลาง, 1.51-2.50= นอย และ 1.00-1.50 = นอยที่สดุ 

ตารางที่ 55 คาเฉลี่ยผลการประเมินความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ผูรับการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะ องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน 
รวมเฉลี่ย 

ระดับ เฉลี่ย ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 เฉลี่ย ดานที่ 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานที่ 4 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

อธิการบด ี 3.81 0.99 3.71 1.00 3.90 0.96 3.81 0.98 3.76 1.01 3.77 1.02 3.80 0.98 3.76 0.99 3.72 1.05 3.79 1.00 มาก 

1. คณบดีคณะครุศาสตร 4.55 0.84 4.52 0.84 4.56 0.83 4.55 0.83 4.52 0.81 4.52 0.80 4.52 0.78 4.51 0.86 4.51 0.81 4.53 0.82 มากที่สุด 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 4.08 0.89 4.11 0.82 4.15 0.87 4.04 0.93 4.05 0.90 4.03 0.93 4.06 0.86 4.06 0.91 4.07 0.91 4.07 0.90 มาก 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.14 1.02 4.13 0.99 4.24 0.94 4.10 1.06 4.15 1.06 4.23 1.05 4.14 1.02 4.09 1.07 4.14 1.11 4.15 1.04 มาก 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 4.12 0.99 4.08 0.94 4.19 1.00 4.10 1.01 4.17 0.99 4.17 0.99 4.19 0.90 4.12 1.04 4.18 1.01 4.14 0.99 มาก 

5. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.97 1.20 2.86 1.20 2.91 1.24 3.06 1.17 2.92 1.22 2.80 1.36 2.94 1.13 2.75 1.18 3.19 1.14 2.95 1.21 ปานกลาง 

6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.23 0.80 4.07 0.86 4.37 0.73 4.24 0.79 4.17 0.79 4.19 0.81 4.18 0.77 4.11 0.85 4.19 0.73 4.20 0.80 มาก 

7. คณบดีคณะนิติศาสตร 3.21 1.21 3.29 1.21 3.35 1.18 3.11 1.21 3.29 1.19 3.30 1.11 3.24 1.20 3.31 1.28 3.31 1.15 3.25 1.20 ปานกลาง 

8. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 4.04 1.27 4.10 1.25 4.01 1.31 4.02 1.26 4.01 1.28 4.06 1.24 4.01 1.26 4.06 1.27 3.92 1.33 4.02 1.27 มาก 

9. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.13 0.74 4.10 0.73 4.20 0.76 4.11 0.73 4.13 0.74 4.09 0.85 4.12 0.83 4.08 0.83 4.13 0.81 4.12 0.79 มาก 

10. คณบดีคณะอัญมณีศาสตรฯ 4.42 0.63 4.39 0.65 4.49 0.65 4.40 0.60 4.33 0.74 4.39 0.76 4.31 0.75 4.36 0.79 4.25 0.63 4.37 0.69 มาก 

11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4.16 0.77 4.04 0.84 4.24 0.71 4.18 0.75 4.10 0.82 4.26 0.77 4.09 0.75 4.05 0.82 3.99 0.89 4.13 0.79 มาก 

12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4.28 0.65 4.18 0.70 4.39 0.61 4.27 0.64 4.18 0.69 4.22 0.64 4.21 0.64 4.13 0.72 4.16 0.75 4.23 0.67 มาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมินคณบด ี12 หนวยงาน 4.01 0.92 3.97 0.93 4.08 0.91 4.00 0.92 3.98 0.95 4.00 0.95 3.99 0.91 3.95 0.97 3.98 0.95 4.00 0.94 มาก 

13. ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 4.18 0.72 4.06 0.78 4.29 0.70 4.18 0.69 4.11 0.78 4.15 0.78 4.07 0.78 4.07 0.79 4.14 0.75 4.14 0.75 มาก 

14. ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการฯ 3.92 0.94 3.98 0.93 3.88 1.00 3.92 0.91 3.97 0.94 3.90 0.99 3.91 0.94 3.97 0.91 4.09 0.91 3.95 0.94 มาก 

15. ผูอํานวยการสํานกัศลิปวัฒนธรรมฯ 4.62 0.68 4.62 0.72 4.60 0.68 4.62 0.66 4.52 0.75 4.55 0.71 4.57 0.71 4.47 0.79 4.48 0.78 4.57 0.72 มากที่สุด 

16. ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี 3.87 0.83 3.88 0.82 3.88 0.86 3.86 0.82 3.91 0.85 3.99 0.85 3.92 0.83 3.91 0.83 3.80 0.89 3.89 0.84 มาก 

17. ผูอํานวยการสํานกับริการวิชาการ 3.51 0.93 3.39 0.96 3.57 0.91 3.55 0.91 3.41 0.98 3.45 1.01 3.36 0.97 3.38 0.99 3.45 0.94 3.46 0.96 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยผลการประเมินผูอํานวยการ 5 หนวยงาน 4.02 0.82 3.99 0.84 4.04 0.83 4.03 0.80 3.98 0.86 4.01 0.87 3.97 0.85 3.96 0.86 3.99 0.85 4.00 0.84 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.01 0.89 3.97 0.90 4.07 0.89 4.01 0.89 3.98 0.92 4.00 0.93 3.98 0.89 3.96 0.94 3.98 0.92 4.00 0.91 มาก 
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6. ความคดิเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดตอคุณลักษณะและการบริหารงาน
ของอธิการบด ีคณบด ีและผูอํานวยการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะอนุกรรมการไดรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ ไดจากคําถามปลายเปด                   
ตอคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยสรุปดังนี ้

 
6.1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตออธิการบด ี
 องคประกอบท่ี 1 ดานคุณลักษณะ 

(1) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   จุดเดน 

- สงเสริมบุคลากรใหมีทักษะทางความคิด (คิดเปน) ปฏิบัติงานจริง (ทําเปน) และการ
แกปญหาเปน 

- มีวิสัยทัศนในการพัฒนา มีความเด็ดขาดตองาน และเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
   จุดพัฒนา 

- ควรบูรณาการความรวมมือกับองคกรภายนอกใหมากขึ้น 
- ควรสื่อสารการแปลงวิสัยทัศน/นโยบายไปสูการปฏิบัติใหชัดเจน มีกระบวนการ และ

เขาใจตอกัน 
- การพัฒนาเชิงรุกยังไมครอบคลุมทุกมิติ เชน มาตรการการเพิ่มจํานวนนักศึกษา               

อยางสรางสรรค เปนตน 
- ควรรับฟงความคิดเห็น และสนับสนุนการปฏิบัติงานใหทั่วถึงทุกฝาย 

 (2) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
   จุดเดน 

- เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และเห็นแกประโยชนสวนรวม 
- เปนผูมีความสุขุมรอบคอบ สุจริต สุภาพ มีความเมตตา และเปนแบบอยางที่ดีใหแก

ผูใตบังคับบัญชา 
   จุดพัฒนา 

- ควรมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการทํางานใหแกบุคลากรทุกฝาย 
- ควรกําหนดนโยบายและบริหารงานอยางมีสวนรวมใหมากที่สุด โดยการแสวงหาหรือ

สรางแรงจูงใหแกบุคลากรไดเขามามีสวนรวมทั้งในการแสดงความคิดเห็นและการทํางาน หลีกเลี่ยงวิธีการ
กําหนดนโยบายและการบริหารงานแบบสั่ งการฝายเดียว (Top Down) ควรรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชา และนํามากําหนดนโยบายและบริหารงานแบบลางข้ึนบน (Bottom Up) 

- กรณีบุคลากรกระทําผิดขอบังคับ หรือผิดระเบียบ ควรมีการตักเตือนและลงโทษ และ
บังคับใชขอบังคบั หรือระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวของในทางสรางสรรค 
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(3) ดานหลักธรรมาภิบาล 
   จุดเดน 

- การบริหารงานตามขั้นตอน และโปรงใส 
- ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีความเปนผูนําและสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนทีม 

   จุดพัฒนา 
- ควรยึดหลักธรรมาภิบาลอยางทั่วถึงบุคลากรทุกระดับชั้นอยางเทาเทียมกัน และตองไมเลือกปฏิบัต ิ

 
 องคประกอบท่ี 2 ดานการบริหารงาน 

(1) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

จุดเดน 

- สรางพ้ืนท่ีและโอกาสในการขอเขาพบและขอคําปรึกษาไดงาย 
- สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน 

(2) ดานการบริหารหนวยงาน 
 จุดเดน 

- สงเสริมใหบุคลากร รักองคกร คิดเปนทําเปนแกปญหาเปน 
- วางแผนกําหนดนโยบายที่รวดเร็ว 
- ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอยางเปนระบบ 

(3) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 
จุดพัฒนา 
- ควรบูรณาการความรวมมือระหวางองคกรทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด หรือระดับ

ภูมิภาคใหมากขึ้น 
(4) ดานการพัฒนาบุคลากร 
 จุดเดน    

- มกีารสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
   จุดพัฒนา 

- ควรจัดกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเปดวิสัยทัศนและมุมมองใหม ๆ ใหแก
บุคลากร และชวยลดความตึงเครียดจากการทํางานอีกทางหนึ่งดวย 

- เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขาไปมีสวนรวม 
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 ทั้งนี้ โดยพบวา ตอนทายแบบสอบถามฯ มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
จุดเดน 
- เปนแบบอยางในการทํางานที่ด ีทําใหเห็นวางานวิชาการเปนสิ่งสําคัญ 
- มีความชัดเจน คลองตัว ฉับไวในการทํางาน และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
จุดพัฒนา 
- ควรจัดสวัสดิการ และคาตอบแทนใหแกบุคลากรอยางเสมอภาค 
- ควรใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาถึง และปรึกษาหารือกับอธิการบดีไดโดยตรง 
- ควรจัดโครงการ หรือกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความสามารถ

หลากหลายเพ่ิมข้ึน รวมถึงจัดโครงการ หรือกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีใจรักในงานบริการ และ
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร/หนวยงาน 

- ควรสนับสนุนการไปศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับงานที่ทําและไดประโยชนจริง ๆ 
- ควรกําหนดภาระงานระหวางสวนกลางและหนวยงานอ่ืนใหเหมาะสม ไมซ้ําซอน และ

สนับสนุนการทํางานระหวางหนวยงาน 
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 6.2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณบด ี
6.2.1  คณบดีคณะครุศาสตร 
 โดยพบวา คําถามปลายเปดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร ครบทุกดานทั้งสององคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ดาน
คุณลักษณะ จํานวน 3 ดาน และองคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน จํานวน 4 ดาน ดังตอไปนี ้

องคประกอบท่ี 1 ดานคุณลักษณะ 
(1) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา มีวิสัยทัศนกวางไกลและสรางสรรค 
 (2) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- เปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา มีความสุขุมรอบคอบ สุจริต 
- ยกยองใหเกียรติผูรวมงานเสมอ มีความใสใจผูรวมงานอยูเสมอ  

  (3)  ดานหลักธรรมาภิบาล 
- มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพคํานึงถึงบุคลากร  
- มีความรับผิดชอบ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
   องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน 
  (1) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

- มีทักษะการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา ใหคําปรึกษาได 
- ใหความชวยเหลือสนับสนุน และเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

 (2) ดานการบริหารหนวยงาน 
- มีการวางแผนงานอยางเปนระบบ กําหนดนโยบายรวดเร็ว ใชทรัพยากรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  มีการติดตามงานและผลงานปฏิบัติงาน 

(3) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 
- สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทําผลงานทางวิชาการ 
- มีการสื่อสารที่หลากหลาย 

(4) ดานการพัฒนาบุคลากร 
- ใหความสําคัญกับบุคลากรอยางเทาเทียม และสงเสริมใหทําผลงานวิจัย 

 
6.2.2 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 
6.2.3 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
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6.2.4 คณบดีคณะนิติศาสตร 
 โดยพบวา คําถามปลายเปดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร เฉพาะองคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะ จํานวน 1 ดาน ไดแก 
องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะและการบริหารงาน 
(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- ควรปรับบทบาทดานพฤติกรรมใหมีความเหมาะสมท้ังในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม 

 
6.2.5 คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
 โดยพบวา คําถามปลายเปดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร ทั้งสององคประกอบ (เฉพาะดาน) รวม 6 ดาน ไดแก องคประกอบที่ 1 
ดานคุณลักษณะ จํานวน 3 ดาน และองคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน จํานวน 3 ดาน ดังตอไปนี ้

องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะและการบริหารงาน 
(1) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- เปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนในการบริหารองคกรอยางดี 
(2) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- ไมเคยพบความทุจริตตอหนาท่ีของผูบริหาร 
(3) ดานหลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลบุคลากรในคณะไดตามหลักธรรมภิบาล 
องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน 
(1) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

- มีภาวะการเปนผูนําสูง 
(2) ดานการบริหารหนวยงาน 

- เปนคณะจัดตั้งที่มีการจัดการศึกษาครบ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก  หนวยงานพัฒนาขึ้นมาก มีผลงานเปนที่ประจักษ 

(3) ดานการพัฒนาบุคลากร 
- มีแผนพัฒนาบุคลากรเปนรูปธรรม 

 6.2.6 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการบริหาร
ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ทั้งสององคประกอบ แตพบวา มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก  
คณบดีใหความสนใจ ใสใจ ในการดําเนินงานของคณะอยางตอเนื่อง 
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 6.2.7 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 โดยพบวา คําถามปลายเปดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เฉพาะองคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะ จํานวน  
1 ดาน ไดแก 

องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะและการบริหารงาน 
(1) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- คณะควรสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 
6.2.8 คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 
6.2.9 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 
6.2.10 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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6.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูอาํนวยการ 
 

6.3.1  ผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 

6.3.2  ผูอาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี
 โดยพบวา คําถามปลายเปดมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ีเฉพาะองคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน จํานวน 1 ดาน ไดแก 
 (1) ดานการพัฒนาบุคลากร 

- ไมควรหักเงินเดือนพนักงานกรณีลาปวย หากมีใบรับรองแพทย  
- ควรมวีันลาพักผอนใหกับลูกจางโครงการ 5 วันตอป 

ทั้งนี้  โดยพบวา ตอนทายแบบสอบถามฯ มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก 
มีภาวะการเปนผูนํา สามารถประสานงานทุกสวนไดดี มีน้ําใจ คลองแคลว กระฉับกระเฉง 

 
6.3.3  ผูอาํนวยการสํานักบริการวิชาการ 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 
6.3.4  ผูอาํนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 
6.3.4  ผูอาํนวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
 โดยพบวา ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะและการ

บริหารงานทั้งสององคประกอบ รวมท้ังไมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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สวนที ่ 4  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน 
และระบบบริหารการจัดการศึกษา 

การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                  

จัดการศึกษา เปนการประเมินสวนที่ 4 มีคาน้ําหนักรอยละ 10  โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลความคิดเห็น            
ใชแบบสอบถามออนไลน (e - form) ผานการใชระบบคิวอารโคด (QR Code) เปนการใชแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา (Rating scale) 5 มาตราสวน  
ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
4.51-5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 

3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นนอย 

1.00-1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นนอยที่สุด 
ประเด็นการประเมินประกอบดวย 3 ตอน ไดแก  
ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูประเมิน   

ตอนท่ี 2  ความคดิเห็นตอการปฏิบัติงานของคณะ 10 หนวยงาน  3 ดาน ดังนี ้
1. ดานการเรียนการสอน 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. ดานศักยภาพคณะ 
ความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี4 ดาน ไดแก 
1. ดานการพัฒนานักศึกษา 

2. ดานการเงิน 
3. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
4. ดานการบริการการศึกษา 

ความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ดาน ไดแก 

1. ดานการบริการหอสมุดกลาง 

2. ดานการบริการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 ดาน ไดแก 
1. ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน 

2. ดานการลงทะเบียนเรียน 
3. ดานข้ันตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 

ตอนท่ี 3  ความคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม  คณะอนุกรรมการฯ จึงนําผลคะแนนมาวิเคราะห

ขอมูลปรากฏผลดังนี ้
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1.  สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษา             
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน และระบบการบริหารจัดการศึกษาของ                   
หนวยงานสนับสนุน 2 หนวยงาน  

ตารางที่ 56 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ และระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยกเวน  3 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน และสํานักบริการวิชาการ) 

ผูรับการประเมิน 
ผลการประเมินผล 

ความคิดเห็น 
คะแนน 
เต็ม 10 

𝒙 S.D. ระดบั  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3.93 0.83 มาก 7.87 
การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน   
1. คณะครุศาสตร 3.96 0.84 มาก 7.92 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.93 0.85 มาก 7.86 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.02 0.78 มาก 8.04 
4. คณะนิติศาสตร 3.96 0.76 มาก 7.92 
5. คณะนิเทศศาสตร 3.74 0.85 มาก 7.48 
6. คณะพยาบาลศาสตร 4.12 0.84 มาก 8.24 
7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.94 0.80 มาก 7.88 
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.82 0.88 มาก 7.64 
9. คณะวิทยาการจัดการ 4.22 0.78 มาก 8.44 
10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3.87 0.81 มาก 7.74 
การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการระบบบริหารจัดการศึกษา   
1. สํานักงานอธิการบดี 3.69 0.89 มาก 7.38 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.74 0.87 มาก 7.48 
การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4.14 0.86 มาก  
 

หมายเหตุ คะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก, 3.51-4.50 = ดี, 2.51-3.50 = พอใช, 1.51-2.50 = ตองปรับปรุง 
และ 0.00-1.50 = ตองปรับปรุงเรงดวน 
 การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอระบบการจัดการเรียนการสอน                   
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไดแก  การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร                  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิเทศศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  จึงไมนํามาคิดคาคะแนน 
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จากตารางที่ 56 พบวา ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและ

ระบบการบริหารจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม (�̅�= 3.91) อยูในระดับมาก คิดเปน 7.87 คะแนน
(ผลรวมฉลี่ยของคณะ 10 หนวยงาน สํานัก 2 หนวยงาน และการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา            
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย) 

โดยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ10 หนวยงาน พบวา 

คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินความคิดเห็นมากที่สุด (�̅�= 4.22) และคณะนิ เทศศาสตร                

มคีวามคิดเห็นนอยที่สุด (�̅�= 3.74)  
และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (�̅�= 3.74) และสํานักงานอธิการบดี (�̅�= 3.69) อยูในระดับมาก  

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (�̅�= 3.88)                
อยูในระดับมาก 

ตารางที่  57 จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ                
10 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน 
จํานวนนักศึกษา (คน) ผลการดําเนินงาน 

รายคณะ เปาหมาย 30% รับคืน เปรียบเทียบ 30% 

1. คณะครุศาสตร 2,022 607 925  
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 333 100 47  
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 528 158 21  
4. คณะนิติศาสตร 219 66 97  
5. คณะนิเทศศาสตร 469 141 186  
6. คณะพยาบาลศาสตร 108 32 33  
7. คณะมนุษยศาสตรฯ 1,745 524 553  
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 319 96 68  
9. คณะวิทยาการจัดการ 1,429 429 452  
10. คณะวิทยาศาสตรฯ 313 94 77  

รวม 7,485 2,246 2,459  
หมายเหต ุ:  = จํานวนแบบสอบถามท่ีรับคืน ผานระดับรอยละ 30 ท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 

  
 จากตารางที่ 57 พบวา จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาแบบ
ออนไลน ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน มีการรับคืนแบบสอบถามของทุกหนวยงาน
เปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด คือไมต่ํ ากวารอยละ 30 ยกเวน 4 หนวยงาน ไดแก                       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองมีการประชาสัมพันธเชิงรุกและเนนย้ําให
นักศึกษาไดตอบแบบสอบถามครบตามเปาหมายที่กําหนดในปตอไป 
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ตารางที่ 58 จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑติวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน 
จํานวนนักศึกษา (คน) ผลการดําเนินงาน 
ทั้งหมด เปาหมาย รับคืน เปรียบเทียบ 

1. สํานักงานอธิการบดี 7,485 380 219  
2. สํานักวิทยบริการฯ 7,485 380 251  

หมายเหตุ : การกําหนดเปาหมายการรับคืนของแบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางของ Taro Yamane ที่ความ
เชื่อมั่น 95% 

 จากตารางที่ 58 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาแบบออนไลนของ
สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาไดตอบแบบสอบถามยังไมเปนไป
ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองมีการประชาสัมพันธเชิงรุกและเนนย้ําให
นักศึกษาไดตอบแบบสอบถามครบตามเปาหมายที่กําหนดในปตอไป 

ตารางที่ 59 จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะ 5 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน 
จํานวนนักศึกษา (คน) ผลการดําเนินงาน 

รายคณะ เปาหมาย 30% รับคืน เปรียบเทียบ 30% 

1. คณะครุศาสตร 122 36 56  
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 2 3  
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 1  
4. คณะนิเทศศาสตร 22 7 9  
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 3 11  

รวม 163 49 80  
หมายเหต ุ:  = จํานวนแบบสอบถามท่ีรับคืน ผานระดับรอยละ 30 ท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 

 จากตารางที่  59 พบวา จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบออนไลน ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 5 หนวยงาน ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของทุกหนวยงาน ไดตอบแบบสอบถามฯ มีจํานวนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด คือไมต่ํากวารอยละ 30  
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2.  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน 

 2.1 คณะครุศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร  จํานวน 
2,022 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 925 ฉบับ คิดเปนรอยละ 45.75 แบงเปน นักศึกษา                 
ชั้นปที่ 1 จํานวน 247 ฉบับ คิดเปนรอยละ 26.70, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 265 ฉบับ คิดเปนรอยละ 28.65, 
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 169 ฉบับ คิดเปนรอยละ 18.27, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 166 ฉบับ คิดเปน     
รอยละ 17.95 และนักศึกษาชั้นปที ่5 จํานวน 78 ฉบับ คิดเปนรอยละ 8.43  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที ่60 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.06 0.75 มาก 2 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.93 0.82 มาก 4 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.10 0.81 มาก 1 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.88 0.83 มาก 5 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

4.06 0.83 มาก 2 

รวม 4.01 0.81 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

3.92 0.86 มาก 3 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.87 0.90 มาก 5 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.77 0.93 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา                 
ที่เหมาะสม 

3.92 0.87 มาก 3 

10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม              
อยางเหมาะสม 

3.94 0.84 มาก 1 

11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนํา          
ของนักศึกษา 

3.93 0.83 มาก 2 

รวม 3.89 0.87 มาก 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.92 0.84 มาก 5 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.96 0.87 มาก 3 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

4.03 0.81 มาก 2 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.12 0.78 มาก 1 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.95 0.82 มาก 4 

รวม 4.00 0.83 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.96 0.84 มาก 

จากตารางที่ 60 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.96)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.01) ความคิดเห็น             
มากท่ีสุด ไดแก มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅�= 4.10) 
และความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหาที่เก่ียวของกับ
การจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.88) 

ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยูในระดับมาก (�̅�= 3.89) ความคิดเห็น 
มากที่สุด ไดแก มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม (�̅�= 3.94) ความคิดเห็น
นอยที่สุด ไดแก มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาสทําความรูจักกันและรวมกัน
คิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.87) 

และความคิด เห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.00)                          
ความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย (�̅�= 4.12)  
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.92)   
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2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
333 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 47 ฉบับ คิดเปนรอยละ 14.11 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 2 
จํานวน 8 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.02, นักศึกษาชั้นปที่ 3  จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.13 และนักศึกษา
ชั้นปท่ี 4 จํานวน 38 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.85 มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 61 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.06 0.84 มาก 1 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.96 0.82 มาก 3 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.06 0.98 มาก 1 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.94 0.88 มาก 4 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.68 1.19 มาก 5 

รวม 3.94 0.96 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

4.02 0.73 มาก 1 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

4.02 0.76 มาก 1 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.91 0.74 มาก 4 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม 4.02 0.67 มาก 1 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม               
อยางเหมาะสม 

3.91 0.74 มาก 4 

11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนํา             
ของนักศึกษา 

3.91 0.85 มาก 4 

รวม 3.97 0.75 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.77 0.83 มาก 4 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.74 0.84 มาก 5 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

3.94 0.86 มาก 2 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3.89 0.97 มาก 3 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.98 0.73 มาก 1 

รวม 3.86 0.85 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.93 0.85 มาก 

 

จากตารางที่  61 พบวา ความคิด เห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.93)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.94) ความคิดเห็น
มากที่สุด 2 เรื่อง ไดแก มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน และมีการบริหารจัดการ 

ใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅� = 4.06) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีความ

พรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน สถานที่เรียนรูดวยตนเอง (�̅� = 3.68) 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู ในระดับมาก (�̅�= 3.97)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด 3 เรื่อง ไดแก เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ของคณะไดอยางเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาสทําความรูจักกัน
และรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม และมีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรม
นักศึกษาทีเ่หมาะสม (�̅�= 4.02)  

และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานกายภาพของคณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.86) ความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ (�̅�= 3.98)                
ความคิดเห็นนอยท่ีสุด ไดแก มีการจัดใหมีสถานท่ีนั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.74)   
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 2.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 528 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 21 ฉบับ คิดเปนรอยละ 3.98 แบงเปน 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 9 ฉบับ คิดเปนรอยละ 42.86, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 9 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
42.86, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 2 ฉบับ คิดเปนรอยละ 9.52 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 1 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 4.76 มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 62 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.19 0.66 มาก 2 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

4.00 0.69 มาก 4 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.19 0.96 มาก 2 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

4.00 0.69 มาก 4 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

4.24 0.68 มาก 1 

รวม 4.12 0.75 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

4.05 0.65 มาก 1 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.81 0.79 มาก 4 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.76 0.68 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาท่ีเหมาะสม 3.81 1.01 มาก 4 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 3.86 0.77 มาก 3 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนําของ
นักศึกษา 

4.05 0.65 มาก 1 

รวม 3.89 0.78 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.76 0.75 มาก 5 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

4.14 0.77 มาก 2 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

4.05 0.72 มาก 3 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.48 0.79 มาก 1 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ

คณะ 
3.90 0.75 มาก 4 

รวม 4.07 0.80 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.02 0.78 มาก 

จากตารางท่ี 62 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.02)  

 โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.12) ความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน สถานที่เรียนรูดวยตนเอง  

(�̅� = 4.24) ความคิดเห็นนอยที่สุด 2 เรื่อง ไดแก มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม และมีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน   

ไดอยางเหมาะสม (�̅� = 4.00)  
ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู ในระดับมาก (�̅�= 3.89)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด 2 เรื่อง ไดแก เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ของคณะไดอยางเหมาะสม และมีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนําของนักศึกษา      
(�̅�= 4.05) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
นักศึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.76)   

และความคิด เห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.07)                          
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย (�̅�= 4.48)  
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.76)   



- 131 - 
 

 2.4 คณะนิติศาสตร 

 การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร 219 ฉบับ 
มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 97 ฉบับ คดิเปนรอยละ 44.29 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 
30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 30.93, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 44 ฉบับ คิดเปนรอยละ 45.36, นักศึกษาชั้นปที่ 3 
จํานวน 12 ฉบับ คิดเปนรอยละ 12.37 และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 11 ฉบับ คิดเปนรอยละ 11.34                   
มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 63  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 3.96 0.74 มาก 3 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.88 0.84 มาก 5 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.08 0.78 มาก 1 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.99 0.77 มาก 2 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.95 0.75 มาก 4 

รวม 3.97 0.78 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

4.06 0.72 มาก 1 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

4.00 0.70 มาก 3 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.94 0.74 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาท่ีเหมาะสม 3.99 0.78 มาก 4 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม                    
อยางเหมาะสม 

4.05 0.72 มาก 2 

11. มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคณุลักษณะความเปนผูนําของนักศึกษา 3.99 0.77 มาก 4 
รวม 4.01 0.74 มาก 

3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.86 0.85 มาก 5 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.96 0.81 มาก 1 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

3.88 0.72 มาก 4 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3.94 0.74 มาก 2 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.91 0.70 มาก 3 

รวม 3.91 0.77 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.96 0.76 มาก 

 
จากตารางที่ 63 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.96)  
โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.97) ความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅� = 4.08) 

ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม (�̅� = 3.88) 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.01)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม        
(�̅�= 4.06) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
นักศึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.94)  

และความคิด เห็นของนั กศึกษาเฉลี่ ยด านกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅�= 3.91)                          
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวางใหเปนประโยชนได
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.96) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
ของนักศึกษาภายในคณะอยางเหมาะสม (�̅�= 3.86)   
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 2.5 คณะนิเทศศาสตร 

 การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร 469 ฉบับ 
มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 186 ฉบับ คิดเปนรอยละ 39.66 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 
85 ฉบับ คิดเปนรอยละ 45.70, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 42 ฉบับ คิดเปนรอยละ 22.58, นักศึกษาชั้นปที่ 3 
จํานวน 21 ฉบับ คิดเปนรอยละ 11.29 และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 38 ฉบับ คิดเปนรอยละ 20.43 มีผลการ
ประเมินดังนี ้

ตารางที่ 64 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 3.80 0.76 มาก 2 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.66 0.83 มาก 5 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

3.94 0.82 มาก 1 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.73 0.77 มาก 3 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.68 0.95 มาก 4 

รวม 3.76 0.83 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

3.77 0.80 มาก 3 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.68 0.82 มาก 5 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.63 0.98 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม 3.87 0.78 มาก 1 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 3.82 0.75 มาก 2 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนําของ
นักศึกษา 

3.73 0.82 มาก 4 

รวม 3.75 0.83 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.60 0.89 มาก 5 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.62 0.92 มาก 4 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

3.75 0.88 มาก 3 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3.80 0.84 มาก 2 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.81 0.82 มาก 1 

รวม 3.72 0.87 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.74 0.85 มาก 

จากตารางท่ี 64 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.74)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.76) ความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีพรอมใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅� = 3.94) 
ความคิดเห็นนอยท่ีสุด ไดแก มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชนการฝกปฏิบัติ

ในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย (�̅� = 3.66) 
ความคิดเห็ นของนั กศึกษาเฉลี่ยดาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู ในระดับมาก (�̅�= 3.75)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก มีอาจารยและสถานท่ีใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม (�̅�= 3.87) 
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาได
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.63)  

และความคิด เห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยด านกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅�= 3.72)                          
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ       

(�̅�= 3.81) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม (�̅�= 3.60)   
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 2.6 คณะพยาบาลศาสตร 

  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 108 
ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 33 ฉบับ (ปจจุบันมีนักศึกษา 2 ชั้นป) คิดเปนรอยละ 30.56 
แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 16 ฉบับ คิดเปนรอยละ 48.48 และนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 17 ฉบับ              
คิดเปนรอยละ 51.52  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที ่65 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.15 0.61 มาก 2 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

4.00 0.78 มาก 4 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.27 0.75 มาก 1 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

4.12 0.77 มาก 3 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.91 1.11 มาก 5 

รวม 4.09 0.83 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

4.21 0.81 มาก 3 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

4.15 0.74 มาก 4 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

4.15 0.86 มาก 4 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่
เหมาะสม 

4.24 0.74 มาก 1 

10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 4.24 0.70 มาก 1 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนํา          
ของนักศึกษา 

4.12 0.77 มาก 6 

รวม 4.19 0.77 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.97 0.90 มาก 4 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.76 1.05 มาก 5 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

4.03 1.00 มาก 3 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.36 0.81 มาก 1 
16. นักศกึษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 4.24 0.74 มาก 2 

รวม 4.07 0.93 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.12 0.84 มาก 

จากตารางท่ี 64 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.12)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.09) ความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅� = 4.27) 
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน สถานที่เรียนรู

ดวยตนเอง (�̅� = 3.91) 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยูในระดับมาก (�̅�= 4.19) ความคดิเห็น

มากที่สุด 2 เรื่อง ไดแก มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม และมีการเปด
โอกาสใหนักศกึษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม (�̅�= 4.24) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีกิจกรรม                
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนําของนักศึกษา (�̅�= 4.12)  

และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานกายภาพของคณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.07)  ความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย (�̅�= 4.36) ความคิดเห็น
นอยที่สุด ไดแก มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

(�̅�= 3.76)   
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 2.7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1,745 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 553 ฉบับ คิดเปนรอยละ 31.69 แบงเปน 
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 170 ฉบับ คิดเปนรอยละ 30.74 นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 229 ฉบับ คิดเปน            
รอยละ 41.41, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 119 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.52 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน     
35 ฉบับ คดิเปนรอยละ 6.33  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที ่66 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.08 0.71 มาก 1 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.96 0.76 มาก 4 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.02 0.81 มาก 2 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.93 0.80 มาก 5 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.98 0.80 มาก 3 

รวม 3.99 0.78 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

3.95 0.80 มาก 2 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.90 0.81 มาก 5 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.82 0.87 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม 3.93 0.82 มาก 3 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 3.96 0.77 มาก 1 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนํา           
ของนักศึกษา 

3.93 0.79 มาก 3 

รวม 3.92 0.81 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.90 0.79 มาก 4 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.88 0.82 มาก 5 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

3.94 0.78 มาก 2 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3.96 0.77 มาก 1 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.92 0.81 มาก 3 

รวม 3.92 0.79 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.94 0.80 มาก 

จากตารางที่ 66 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.94)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.99) ความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน (�̅�= 4.08) ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
ไดแก มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนได               
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.93) 

ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยูในระดับมาก (�̅�= 3.92) ความคดิเห็น
มากที่สุด ไดแก มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม (�̅�= 3.96) ความคิดเห็น
นอยท่ีสุด ไดแก มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 
(�̅�= 3.82) 

และความคิด เห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅�= 3.92)                          
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย (�̅�= 3.96) 
ความคิดเห็นนอยท่ีสุด ไดแก มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวางใหเปนประโยชนได
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.88)   
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 2.8  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 319 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 68 ฉบับ คิดเปน            
รอยละ 21.32  แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 31 ฉบับ คิดเปนรอยละ 45.59 นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 
27 ฉบับ คิดเปนรอยละ 39.71, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 9 ฉบับ คิดเปนรอยละ 13.24 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 1.47  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที ่66 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.03 0.75 มาก 1 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.65 0.85 มาก 4 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.03 0.84 มาก 1 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.76 0.84 มาก 3 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.46 1.06 มาก 5 

รวม 3.79 0.90 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 
3.78 0.84 มาก 3 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.76 0.84 มาก 6 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.82 0.86 มาก 2 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม 4.00 0.86 มาก 1 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 3.78 0.80 มาก 3 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนําของ
นักศึกษา 

3.78 0.95 มาก 3 

รวม 3.82 0.86 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.66 0.83 มาก 5 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.99 0.88 มาก 1 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

3.84 0.83 มาก 3 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3.96 0.95 มาก 2 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.81 0.86 มาก 4 

รวม 3.85 0.88 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.82 0.88 มาก 

จากตารางที่ 67 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 3.82)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.79) ความคิดเห็น
มากที่สุด 2 เรื่อง ไดแก มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอนและมีการบริหารจัดการให

มีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅� = 4.03) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีความ

พรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน สถานที่เรียนรูดวยตนเอง (�̅� = 3.46) 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู ในระดับมาก (�̅� = 3.82)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม (�̅� = 4.00) 
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาสทําความรูจักกัน
และรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม (�̅� = 3.76)  

และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยด านกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅� = 3.85)                          
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวางใหเปนประโยชนได
อยางเหมาะสม (�̅�= 3.99) ความคิดเห็นนอยท่ีสุด ไดแก มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
ของนักศึกษาภายในคณะอยางเหมาะสม (�̅�= 3.66)   
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 2.9 คณะวิทยาการจัดการ 

  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ         
1,429 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 452 ฉบับ คิดเปนรอยละ 31.63 แบงเปน นักศึกษา            
ชั้นปที่ 1 จํานวน 85 ฉบับ คิดเปนรอยละ 18.81 นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 144 ฉบับ คิดเปนรอยละ 31.36, 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 128 ฉบับ คิดเปนรอยละ 28.32 และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 95 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 21.02  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที ่68 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.29 0.71 มาก 2 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

4.17 0.81 มาก 5 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.28 0.74 มาก 3 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

4.20 0.80 มาก 4 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

4.32 0.76 มาก 1 

รวม 4.25 0.77 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

4.21 0.81 มาก 1 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

4.15 0.83 มาก 5 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

4.11 0.82 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาท่ีเหมาะสม 4.16 0.81 มาก 4 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 4.19 0.79 มาก 2 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนํา          
ของนักศึกษา 

4.19 0.84 มาก 2 

รวม 4.17 0.82 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

4.22 0.77 มาก 4 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

4.22 0.79 มาก 4 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

4.27 0.74 มาก 2 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.35 0.71 มาก 1 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 4.23 0.79 มาก 3 

รวม 4.26 0.76 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.22 0.78 มาก 

จากตารางท่ี 68 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.22)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.25) ความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน สถานที่เรียนรูดวยตนเอง   

(�̅� = 4.32) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม             

(�̅� = 4.17) 
ความคิด เห็ นของนักศึกษาเฉลี่ ยดาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู ในระดับมาก (�̅�= 4.17)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของ
คณะไดอยางเหมาะสม (�̅�= 4.21) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅�= 4.11)   

และความคิด เห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดานกายภาพของคณะ อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.26)                          
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย (�̅�= 4.35) ความ
คิดเห็นนอยที่สุด 2 เรื่อง ไดแก มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ
อยางเหมาะสม และมีการจัดใหมีสถานที่นั่ งพักระหวางรอเรียนและการใช เวลาวางให เปนประโยชนได                    
อยางเหมาะสม (�̅�= 4.22)   
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 2.10  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 313 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 77 ฉบับ คิดเปนรอยละ 24.60 แบงเปน 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 24 ฉบับ คิดเปนรอยละ 31.17, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 8 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
10.39, นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 16 ฉบับ คิดเปนรอยละ 20.78 และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 29 ฉบับ           
คิดเปนรอยละ 37.66  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที ่68 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 
1. มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน 4.12 0.62 มาก 1 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน             

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี  
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.94 0.76 มาก 3 

3. มีการบริหารจัดการใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมใหคําปรึกษา 
ไดอยางเหมาะสม 

4.10 0.75 มาก 2 

4. มีการจัดการใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคําแนะนําและแกปญหา 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3.92 0.72 มาก 4 

5. มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน 
สถานที่เรียนรูดวยตนเอง เชน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอร เปนตน 

3.82 0.77 มาก 5 

รวม 3.98 0.73 มาก 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของคณะไดอยางเหมาะสม 

3.91 0.79 มาก 1 

7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดมีโอกาส           
ทําความรูจักกันและรวมกันคิดสรางสรรคกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.87 0.81 มาก 3 

8. มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.64 0.91 มาก 6 

9. มีอาจารยและสถานที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม 3.86 0.77 มาก 4 
10. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 3.90 0.86 มาก 2 
11. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนํา          
ของนักศึกษา 

3.82 0.83 มาก 5 

รวม 3.83 0.84 มาก 
3. ดานกายภาพของคณะ 
12. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม 

3.73 0.78 มาก 4 
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พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

13. มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวาง            
ใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม 

3.64 0.92 มาก 5 

14. มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาขณะดํารงชีวิต               
อยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

3.87 0.83 มาก 2 

15. อาคารเรียนของคณะที่สังกัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3.84 0.81 มาก 3 
16. นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ 3.92 0.79 มาก 1 

รวม 3.80 0.83 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.87 0.81 มาก 

จากตารางที่ 69 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.87)  

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.98) ความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก มีการบริหารจัดการใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอน (�̅� = 4.12) ความคิดเห็น           
นอยที่สุด ไดแก มีความพรอมดานสภาพหองเรียน และอุปกรณประกอบการสอน สถานที่เรียนรูดวยตนเอง  

(�̅� = 3.82) 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ ยดาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู ในระดับมาก (�̅�= 3.83)                     

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก เปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของ
คณะไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.91) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดการใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.64)   

และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานกายภาพของคณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.80) ความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของคณะ  (�̅�= 3.92)              
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก มีการจัดใหมีสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียนและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน              
ไดอยางเหมาะสม (�̅�= 3.64)   
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3. ความคิดเห็นของนักศกึษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน 2 หนวยงาน 
  

 3.1  สํานักงานอธิการบดี 
  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
7,485 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน 219 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.93 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 
จํานวน 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 20.55, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 85 ฉบับ คิดเปนรอยละ 38.81, นักศึกษา              
ชั้นปท่ี 3 จํานวน 47 ฉบับ คิดเปนรอยละ 21.46, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 38 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.35 และ
นักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 4 ฉบับ คิดเปนรอยละ 1.83  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 70 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 

พฤติกรรมบงชี ้
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการพัฒนานักศึกษา     

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศกึษาที่มีระบบ ยุติธรรม                    

และใหทุกคนเทาเทียม 

3.52 0.98 มาก 6 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีประโยชนเพื่อพัฒนานักศึกษา 3.69 0.87 มาก 1 

3. การแจงขาวสาร/ขอมูลเก่ียวกับกิจการนักศึกษาอยางทั่วถึง             

หลายชองทางและสม่ําเสมอ 

3.53 0.97 มาก 4 

4. การบริการของเจาหนาที่กองพฒันานักศึกษา มีความสุภาพ เตม็ใจ

ใหบริการ 

3.53 1.00 มาก 4 

5. เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษาใหคําแนะนําที่มีประโยชน 3.61 0.93 มาก 2 

6. สถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมในการรบับรกิาร 3.59 0.88 มาก 3 

รวม 3.58 0.94 มาก 

2. ดานการใหบริการการเงิน     

7. การใหบริการดานการเงินเปนระบบ มลีําดบัข้ันตอนที่เหมาะสม 3.64 0.88 มาก 6 

8. เจาหนาที่การเงินมีความรูเก่ียวกับระเบียบการเงิน การคลังที่ถูกตอง แมนยํา 3.77 0.77 มาก 2 

9. มีความสะดวกในการชําระเงิน 3.84 0.80 มาก 1 

10. การบริการของเจาหนาที่การเงนิ  สุภาพ เต็มใจใหบรกิาร 3.71 0.83 มาก 4 

11. เจาหนาที่ใหบริการเต็มเวลาราชการ 3.73 0.79 มาก 3 

12. สถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมในการรบับรกิาร 3.70 0.84 มาก 5 

รวม 3.73 0.82 มาก 

3. ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม     

13. ขนาดหองเรียนและหองปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาเหมาะสมเพียงพอ 3.79 0.84 มาก 7 

14. หองเรียนทันสมัย มีสื่อโสตทัศนปูกรณประกอบการเรียนการสอน   

เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร 

3.71 0.89 มาก 12 

15. โตะ เกาอี้ มีสภาพดีและเพียงพอ 3.54 1.05 มาก 17 
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พฤติกรรมบงชี ้
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

16. สภาพแวดลอมทีส่งเสริมการเรียนรู เชน ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ 

มีความเหมาะสม 

3.78 0.88 มาก 8 

17. ความเปนระเบียบและความสะอาดภายในหองเรียน 3.86 0.87 มาก 3 

18. การสงเสรมิใหนักศึกษามีสวนรวมการอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

เชน ปด-เปดไฟ/เครื่องปรับอากาศ การใชลิฟท การรักษาความสะอาด เปนตน 

3.84 0.83 มาก 4 

19. ระบบน้ําประปา มีความสะดวก พรอมใชงาน 3.84 0.82 มาก 4 
20. ระบบไฟฟา มีความสะดวก พรอมใชงาน 3.78 0.87 มาก 8 
21. การใหบริการดูแลรักษาความปลอดภยัของ รปภ. มีความสุภาพและมีคุณภาพ 3.90 0.87 มาก 2 
22. การบริการน้ําดื่มมีความสะดวกและจํานวนเพียงพอ 3.59 1.00 มาก 15 
23. การบริการสถานที่ออกกําลังกายมีความเพียงพอ 3.65 0.90 มาก 14 
24. มีการจัดระบบการใชสนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกาย ใหเกิด

ความสะดวกแกผูใชบริการ 
3.72 0.82 มาก 10 

25. โรงอาหารจัดบริการไดถูกสุขลักษณะ 3.72 0.88 มาก 10 
26. โรงอาหารมีอาหารหลากหลายและเพียงพอใหบริการ 3.59 0.98 มาก 15 
27. โรงอาหารมีจํานวนทีน่ั่งรับประทานอาหารที่เพียงพอ 3.47 1.00 มาก 18 
28. ราคาอาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 3.84 0.82 มาก 4 
29. บริการเอทีเอ็มในมหาวิทยาลัยมีความสะดวก เหมาะสม ไดมาตรฐาน 3.69 0.93 มาก 13 
30. แมบานทําความสะอาด ปฏิบัตหินาที่ทําใหหองเรยีน หองน้ําและ

อาคารมีระเบียบ สะอาด 
3.92 0.84 มาก 1 

รวม 3.73 0.89 มาก 
4. ดานการใหบริการการศึกษา     
31. งานทะเบียนมีความเปนระบบและมีลาํดับขั้นตอนชัดเจน 3.72 0.87 มาก 1 
32. มีการบริหารงานระบบการลงทะเบียนมปีระสิทธิภาพพรอมใชงาน 3.68 0.85 มาก 4 
33. มีการประชาสัมพันธ แจงขอมูล ขาวสารเก่ียวกับงานทะเบียน อยาง

ทั่วถึงหลายชองทาง และสม่าํเสมอ 
3.56 0.94 

มาก 9 

34. เจาหนาที่สามารถชวยแกปญหาและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 3.65 0.87 มาก 7 
35. การบริการของเจาหนาที่ สุภาพ เต็มใจ ใหบริการ 3.65 0.84 มาก 7 
36. สถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมในการรับบริการ 3.71 0.80 มาก 2 
37. ระบบการบริการการศึกษาออนไลนสามารถเขาถึงไดงาย 3.68 0.86 มาก 4 
38. เมนูในระบบการบริการการศกึษาออนไลนสามารถใชงานไดงายและรวดเร็ว 3.68 0.91 มาก 4 
39. การแสดงผลของระบบการบริการการศึกษาออนไลนเขาใจงาย 
 

3.69 0.90 มาก 3 

40. กรณีเกิดขอสงสัย ทานสามารถเขาถึงระบบการถามตอบขอสงสยั          
แบบออนไลนได 

3.55 0.89 มาก 10 

รวม 3.66 0.87 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.69 0.89 มาก 
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จากตารางที่ 70 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน

อธิการบดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.69)  
โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการพัฒนานักศึกษา อยูในระดับมาก (�̅�= 3.58) ความคิดเห็น

มากท่ีสุด ไดแก มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีประโยชนเพ่ือพัฒนานักศึกษา (�̅�= 3.69) ความคิดเห็น

นอยที่สุด ไดแก มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศกึษาที่มีระบบ ยุติธรรม และใหทุกคนเทาเทียม (�̅�= 3.52)   

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการบริการการเงิน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.73) ความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ไดแก มีความสะดวกในการชําระเงิน  (�̅�= 3.84) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก การใหบริการดาน

การเงินเปนระบบ มีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม (�̅�= 3.64)   

โดยมีความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (�̅�= 3.73) 
ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก แมบานทําความสะอาด ปฏิบัติหนาที่ทําใหหองเรียน หองน้ําและอาคารมีระเบียบ 

สะอาด (�̅�= 3.92) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก โรงอาหารมีจํานวนที่นั่งรับประทานอาหารที่เพียงพอ     

(�̅�= 3.47)   

และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยดานการใหบริการการศึกษา อยูในระดับมาก (�̅�= 3.66)                          

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก งานทะเบียนมีความเปนระบบและมีลําดับข้ันตอนชัดเจน  (�̅�= 3.72) ความคดิเห็น

นอยท่ีสุด ไดแก กรณเีกิดขอสงสัย ทานสามารถเขาถึงระบบการถามตอบขอสงสัยแบบออนไลนได (�̅�= 3.55)   
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 3.2  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,485 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน 251 ฉบับ คิดเปนรอยละ 3.35 
แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 34 ฉบับ คิดเปนรอยละ 13.55, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 162 ฉบับ             
คิดเปน รอยละ 64.54, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 44 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.53, นักศกึษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 
10 ฉบับ คดิเปนรอยละ 3.98 และนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.40 

ตารางท่ี 71 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการบริการหอสมุดกลาง     
1. ทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือมีความทันสมัยและเพียงพอ 3.65 0.81 มาก 5 
2. หองสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน 

ระบบคืนยืมคืน หองปฏิบัติการบริการอินเทอรเน็ต และสื่อโสตทัศน 
3.82 0.92 มาก 2 

3. การใหบริการหองสมุดเปนระบบ ลําดับขั้นตอนเหมาะสม รวดเร็ว 3.77 0.85 มาก 3 
4. บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองสมุดชวยเสริมสรางการเรียนรู 3.88 0.83 มาก 1 
5. การบริการของเจาหนาที่หองสมุด สุภาพ เต็มใจใหบริการ 3.66 0.99 มาก 4 
6. เจาหนาที่ใหความรู และคําแนะนําที่เปนประโยชน 3.59 0.95 มาก 6 

รวม 3.73 0.90 มาก 
2. ดานการบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     

7. ความสะดวกในการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 3.80 0.87 มาก 2 
8. ความมีเสถียรภาพของระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถใช

งานอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง 
3.70 0.91 มาก 6 

9. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย แบบ Wireless 
สามารถใหบริการไดครอบคลุมทั่วถึง 

3.65 0.90 มาก 7 

10. ความสะดวกในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Account login) 3.71 0.83 มาก 5 
11. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทันสมัย พรอมใชงาน 3.78 0.82 มาก 4 
12. การบริการของเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร สุภาพ เต็มใจใหบริการ 3.83 0.75 มาก 1 
13. เจาหนาที่ใหความรู และตอบคําถามพรอมแกไขปญหา

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไดเหมาะสม รวดเร็ว 
3.80 0.75 มาก 2 

รวม 3.75 0.84 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.74 0.87 มาก 
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จากตารางที่ 71 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.74)  

โดยความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยตอการบริการหอสมุดกลาง อยูในระดับมาก (�̅�= 3.73) ความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองสมุดชวยเสริมสรางการเรียนรู (�̅�= 3.88)                

ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก เจาหนาที่ใหความรู และคําแนะนําที่เปนประโยชน (�̅�= 3.59) 
และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยตอการบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.75) 

ความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก การบริการของเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร สุภาพ เต็มใจใหบริการ (�̅�= 3.83) 
ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถใหบริการ

ไดครอบคลุมทั่วถึง (�̅�=  3.65) 
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4.  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม          
ของมหาวิทยาลัย 

 การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 163 ฉบับ มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 49.08 แบงเปน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (คณะนิเทศศาสตร) จํานวน 9 ฉบับ คิดเปนรอยละ 11.25, นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) จํานวน 3 ฉบับ คิดเปนรอยละ 3.75, นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 1.25, 
นักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) จํานวน 11 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 15.00, นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คณะครุศาสตร) จํานวน 20 ฉบับ คิดเปน 
รอยละ 25.00 และนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (คณะครุศาสตร) จํานวน 35 ฉบับ คิดเปน    
รอยละ 43.75  โดยมีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 72 ความคิดเห็นของนกัศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 

พฤติกรรมบงชี ้
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

1.  ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน     
1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 4.18 0.88 มาก 2 
2. การจัดกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 0.97 มาก 5 
3. การจัดการใหมีเจาหนาที่ใหคําแนะนาํและแกปญหาที่เก่ียวของกับการ
สนับสนนุการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  

4.01 0.96 
มาก 4 

4. การจัดใหมีสถานที่เพื่อรองรบัการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ 4.09 0.90 มาก 3 
5. พื้นที่จอดรถเพียงพอตอนักศึกษาและผูที่มาติดตอ 4.34 0.81 มาก 1 

รวม 4.12 0.91 มาก 
2.  ดานการลงทะเบียนเรียน     
6. การบริหารงานระบบการลงทะเบียนเรียนมปีระสทิธิภาพพรอมใชงาน 4.33 0.75 มาก 3 
7. ระบบการลงทะเบียนแบบออนไลนสามารถเขาถึงไดงาย 4.36 0.75 มาก 2 
8. การแสดงผลของระบบการบริการการศึกษาออนไลนเขาใจงาย 4.38 0.73 มาก 1 
9. กรณีเกิดขอสงสัย ทานสามารถเขาถึงระบบการถามตอบขอสงสัยแบบออนไลนได 3.98 0.89 มาก 9 

10. การประชาสัมพันธขอมูลดานการลงทะเบียนเรียนผานเวบ็ไซต                        
มีความถูกตอง ครบถวน  

4.16 0.78 
มาก 4 

11. การประชาสัมพันธขอมูลดานการลงทะเบียนเรียนผานเวบ็ไซต                        
มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเปนปจจุบนั 

4.15 0.81 
มาก 5 

12. เจาหนาที่สามารถชวยแกปญหาและใหคําแนะนําดานการลงทะเบียนเรียน
ที่เปนประโยชน 

4.11 0.84 
มาก 8 

13. การบริการของเจาหนาที่มีความสุภาพ เต็มใจใหบริการ 4.13 0.84 มาก 7 
14. พื้นที่ในจุดใหบริการนักศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม 4.15 0.84 มาก 5 

รวม 4.19 0.81 มาก 
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พฤติกรรมบงชี ้
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

3. ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 
15. การประชาสัมพันธขอมูลดานขั้นตอนการจัดทาํวิทยานิพนธ         

ผานเวบ็ไซตมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
4.09 0.84 มาก 4 

16. ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดทําวิทยานิพนธมีความเปนระบบ            
และมีลําดับขั้นตอนชัดเจน 

4.09 0.81 มาก 4 

17. คูมือการจัดทําวิทยานิพนธมีเนือ้หาที่ชัดเจนและครอบคลุม 4.10 0.85 มาก 1 
18. มีการกําหนดปฏิทินชวงเวลาในการเสนอโครงรางฯและการสอบปองกันฯ 

เพ่ือสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาที่ชัดเจน 
4.09 0.84 

มาก 4 

19. มีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจบทคัดยอวิทยานิพนธ            
และการตรวจรูปแบบการพิมพที่ชัดเจน 

4.09 0.81 
มาก 4 

20. เจาหนาที่สามารถชวยแกปญหาและใหคําแนะนําขั้นตอนการจัดทํา
วิทยานพินธที่เปนประโยชน 

4.10 0.85 
มาก 1 

21. การบริการของเจาหนาที่มีความสุภาพ เต็มใจใหบริการ 4.10 0.93 มาก 1 
22. การบริการของเจาหนาที่เปนไปตามลําดับควิกอน-หลัง 4.06 0.93 มาก 9 
23. พื้นที่ในจุดรับบริการนักศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม 4.08 0.88 มาก 8 

รวม 4.14 0.88 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.86 มาก 

จากตารางที่ 72 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.14)  
โดยความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยตอดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน อยูในระดับมาก 

(�̅�= 4.12) ความคิดเห็นมากสุด ไดแก พ้ืนที่จอดรถเพียงพอตอนักศึกษาและผู ท่ีมาติดตอ (�̅�= 4.34)            

ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก การจัดกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅�= 3.96) 

ความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยตอดานการลงทะเบียนเรียน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.19) ความคิดเห็น 

มากที่สุด ไดแก การแสดงผลของระบบการบริการการศึกษาออนไลนเขาใจงาย (�̅�= 4.38)  ความคิดเห็น            

นอยที่สุด ไดแก กรณีเกิดขอสงสัย ทานสามารถเขาถึงระบบการถามตอบขอสงสัยแบบออนไลนได (�̅�= 3.98) 

และความคิดเห็นของนักศึกษาเฉลี่ยตอดานข้ันตอนการจัดทําวิทยานิพนธ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.14) 
ความคิดเห็นมากที่สุด 3 เรื่อง ไดแก คูมือการจัดทําวิทยานิพนธมีเนื้อหาที่ชัดเจนและครอบคลุม เจาหนาที่
สามารถชวยแกปญหาและใหคําแนะนําขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธที่เปนประโยชน และการบริการของ

เจาหนาที่มีความสุภาพ เต็มใจใหบริการ (�̅�= 4.10) ความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก การบริการของเจาหนาที่

เปนไปตามลําดับควิกอน - หลัง (�̅�=  4.06) 
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5. สรุปประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดตอการจัดการเรียน   
การสอนของคณะ 10 หนวยงาน และระบบการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน                 
2 หนวยงาน 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดตอการ
จัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน 2 หนวยงาน ซึ่งเปนขอมูลที่
ไดรับโดยภาพรวม  สรุปไดดังนี้ 

 5.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 (1) มหาวิทยาลัย / คณะ 
 -  ควรจัดใหมีพ้ืนที่ในการอาน/ทบทวนหนังสือของนักศึกษา 
 -  ควรมีระบบการติดตามนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาไปแลว 
 -  ควรงดการเก็บเงินในการทํากิจกรรมของนักศึกษา และคืนเงินคากิจกรรม กรณีกิจกรรมนั้น ๆ  
ไมสามารถจัดขึ้นได เชน งานบายเนียร เปนตน 
 -  ควรกําหนดเขตพ้ืนที่ของแตละโรงเรียนใหชัดเจน กําหนดจุดของแตละโรงเรียน ในการสัมมนา
ของนักศึกษาปที ่5 
 -  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้ งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
ตลอดจนควรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม นักศึกษาจะไดเขารวมอยางทั่วถึง และชี้แจงขอมูล
ขาวสารผานทางออนไลนใหชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการกําหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบ
นอกตาราง และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม และไมใชระยะเวลามากเกินไป 
 -  อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเกาและชํารุด ควรจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยและมี
จํานวนเพียงพอตอการใชงาน เชน คอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี โปรเจคเตอร ไมค ปากกาเขียนกระดาน เปนตน 
 -  อุปกรณกีฬาบางชนิดชํารุดหรือเสียหาย สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา 
 -  คณะนิติศาสตรไมควรเก็บคาลงทะเบียนสอบซอมในครั้งแรก และถาหากนักศึกษาผูใดสอบ                
ไมผานในการสอบซอมครั้งแรก คณะนิติศาสตรจึงเรียกเก็บชําระคาลงเบียนสอบซอมในครั้งท่ีสอง 

(2)  อาจารยผูสอน 
 -  ควรจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน การเรียนการสอน
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน แตอยางไรก็ตาม หากจัดการเรียนการสอนแบบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียง
อยางเดียว อาจมีผลตอการทําความเขาใจในบทเรียนของนักศึกษาบางคน หรือรายวิชาที่ตองมีการปฏิบัติ 
ดังนั้น อาจารยผูสอนควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอยางเหมาะสม 
 -  ควรประชุมชี้แจงการกําหนดผลการเรียนกอนการเรียนการสอนทุกครั้ง และระบบการแจงผล
การเรียนควรใชระยะเวลาแจงโดยเร็ว 
 -  อาจารยผูสอนบางคนไมคอยเขา ทําใหนักศึกษาบางสวนจําเปนจะตองศึกษาดวยตนเอง                
อาจสงผลกระทบตอการทําความเขาในเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนอาจารยบางทานใชคําพูด              
ไมเหมาะสมและคําพูดที่รุนแรงเกินไปกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการคัดเลือกอาจารยผูสอนที่มี
ศักยภาพมาทําการสอนในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 
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5.2 ดานการบริหารจัดการ 
 -  ควรมีความชัดเจนเรื่องการปรับลด/คืนคาเลาเรียนบางสวน เนื่องจากผูปกครองไดรับความเดือน
รอนจากสถานการณแพรระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 -  ควรจัดใหมีสถานท่ีจอดรถเพ่ิมขึ้น 
 -  ควรจัดใหมีตนไมมากขึ้น เพ่ือเปนรมเงา และจัดหาโตะและเกาอ้ีใหเพียงพอ เพ่ือใหนักศึกษาไดทํา
กิจกรรมและพักผอนระหวางรอเรียนในชั่วโมงถัดไป 
 -  ควรปรับปรุงความสะอาดของโรงอาหาร จัดใหมีอาหารที่หลากหลาย และมีอาหารสําหรับคนอิสลาม 
 -  ควรดูแลความสะอาดของหองน้ําอยางสม่ําเสมอ 
 -  ควรจัดใหมีรานคา ซุมรานคา ซุมถายเอกสารใกลกับอาคารเรียน 
 -  ระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยคอนขางไมมีความเสถียร 
 -  ลิฟทชํารุด/เสียบอยมาก 
 -  ควรเพ่ิมเวลาใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และควรจัดใหมีหนังสือใหม ๆ เพ่ิมเติมมากขึ้น 
 -  เจาหนาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยควรมีอัธยาศัยดี ยิ้มแยม แจมใส และตอบขอซักถามไดชัดเจน 
 

 5.3 คําชื่นชมของนักศึกษา 
-  รูสึกดีใจที่มีชองทางสําหรับรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาทุกคน 
-  อาจารยใหคําแนะนําการเรียนการสอนและการศกึษากับรายวิชาดีมาก 
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สวนท่ี 5  การประเมินผลการนาํขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน 
 

การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานเปนไปตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. 2561-2563 ประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลวาสวนราชการไดมีการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในปท่ีผานมา 

ไปใชในการปรับปรุงการบริหารมากนอยเพียงไร อยางไร โดยมีคานํ้าหนักรอยละ 10  แบงเปน 2 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 การจัดทําโครงการและข้ันตอนการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับปรุง

การบริหารหนวยงาน  (รอยละ 5) 

 สวนท่ี 2  การวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม จากขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใชใน

การบริหารงาน  (รอยละ 5) 

 

1. ประเดน็การประเมิน 

 จากการท่ีคณะกรรมการติดตามฯ นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

5/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไวจํานวน 7 

ประเด็น เพ่ือความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการประเมินในสวนที่ 5 ซึ่งเปนการประเมินผลการดําเนินการของ

สวนราชการ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมต ิ             

ท่ีประชุมเห็นชอบใหการประเมินสวนท่ี 5 การนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ขอท่ี 1 ขอท่ี 3 

และขอที่ 6 ซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินการของสวนราชการ โดยคณะกรรมการติดตามฯ นํามา

สรุปเพื่อใชเปนกรอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ความสอดคลองและครอบคลุมของโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการกับประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 ประเด็นท่ี 2 การแสดงถึงการเปน “มหาวิทยาลัยทองถ่ิน” โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ                 

ผูมีสวนไดสวนเสียมากําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการ 

           ประเด็นท่ี 3 การวิเคราะหและแสวงหาโอกาสของสวนราชการเพ่ือถายทอดความรู ในสาขาท่ีตน

เชี่ยวชาญใหแกทองถ่ิน รวมท้ังมีการฝกทักษะในการเสริมสรางศกัยภาพใหแกบุคลากรของสวนราชการดวย 

2. แนวทางการประเมิน 

  สวนท่ี 1 การจัดทําโครงการและขั้นตอนการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับปรุง

การบริหารหนวยงาน  ใชแบบรายงานการจัดทําโครงการและข้ันตอนการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ

บริหารงาน (Form 5.1)  เพ่ือพิจารณาจากกระบวนการทํางานวาไดมีการดําเนินงานหรือไม และมีขั้นตอนพรอม

หลกัฐานประกอบอะไรบาง  
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ขอท่ี 1  มีการกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวกับขอเสนอแนะในแผนงาน โครงการของสวนราชการหรือไม 
 ขอที่ 2  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ หรือมอบหมายหนวยงานใดเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขประเด็น

ขอเสนอแนะเปนการเฉพาะหรือไม 
ขอท่ี 3  คณะกรรมการหรือสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายไดมีการจัดประชุมและดําเนินการปรับปรุงแกไข

ประเด็นขอเสนอแนะมากนอยเพียงใด 
ขอท่ี 4  มีการติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงแกไขประเด็นขอเสนอแนะวามีอุปสรรคปญหา รวมท้ัง   

มีการดําเนินการแกไขหรือไมอยางไร 
ขั้นท่ี 5  มีการรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมระดับตาง ๆ รับทราบมากนอยเพียงใด 

  สวนท่ี 2  การวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม จากขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใชใน
การบริหารงาน ใชแบบรายงานการวดัระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
บริหารงาน (Form 5.2 (1) หรือ Form 5.2 (2)) เพ่ือพิจารณาระดับความสําเร็จของแตละโครงการซึ่งอาจจะเปน
ลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพตามกรณ ี  
  ท้ังน้ีใหแตละสวนราชการนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีได ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะไว โดยเลือกผลงานที่มีความโดดเดนตามกรอบ           
3 ประเด็น ซึ่งอาจเปนโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแตละประเด็น หรือหลาย
โครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอและของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นใดประเด็นหน่ึงก็ได มานําเสนอตามแบบ
รายงานท่ีกําหนดขางตนจํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถเลือกนําเสนอโครงการ/กิจกรรมไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีพิจารณาไดจากวิธีการวิเคราะหขอมูลและเกณฑการใหคะแนนท่ีไดกําหนดไว 

3. หลักเกณฑการประเมิน 

  การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน พิจารณาจากเอกสารขอมูลที่สวนราชการ
นําเสนอพรอมเอกสารหลักฐาน โดยมีหลกัเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน 10 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม   
  และแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 9 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
  และแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 7 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม   
  และแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 6 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม   
  แตไมแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 5 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
  แตไมแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 4 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีข้ันตอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม   
  แตไมแสดงระดับความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 0 คะแนน ไมมีการดําเนินกิจกรรมใด 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการสงขอมูลและหลักฐาน คณะอนุกรรมการฯ จึงนํามาวิเคราะหและปรากฏผลดังนี ้
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4.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน ใชขอมูลจากรายงานฯ ระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน 15 หนวยงาน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

ตารางที่ 73 ผลการประเมินการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน  
จํานวน 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีผลงานโดดเดน 

การแสดง
ผลสัมฤทธ์ิ 
= แสดง  
= ไมแสดง 

คะแนน
เต็ม 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 35  9.20 

1. คณะครุศาสตร  2  9 

2. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   3  10 

3. คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  2  9 

4. คณะนิติศาสตร 2  9 

5. คณะนิเทศศาสตร  2  9 

6. คณะพยาบาลศาสตร  3  10 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ  3  10 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ  3  10 

9. คณะวิทยาการจัดการ  3  10 

10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3  10 

11. สถาบันวจัิยและพัฒนา  1  7 

12. สํานักงานอธิการบด ี 1  7 

13. สํานักบริการวิชาการ  2  9 

14. สํานักวิทยบริการฯ  2  9 

15. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  3  10 

หมายเหตุ : ผลการประเมินการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงฯ ของมหาวิทยาลัย  มาจากผลรวมเฉล่ียคะแนนของ
หนวยงานท้ัง 15 หนวยงาน 

จากตารางท่ี 73 พบวา ผลการประเมินการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานระดับคณะ สํานัก
สถาบัน ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวนท้ังสิ้น 15 หนวยงาน หนวยงานท่ีไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน มี               
7 หนวยงาน ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร  คณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรฯ คณะวิทยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 

ท้ังนี้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในภาพรวม 35 โครงการ / กิจกรรม คิดเปน 
9.20 คะแนน 
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5.  การสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกผูมีสวนไดสวนเสีย 

 คณะกรรมการติดตามฯ กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. อธิการบดี 
2. รองอธกิารบดี  ผูชวยอธิการบดี 
3. คณบดีสวนราชการ 6 หนวยงาน และคณบดีสวนงานภายใน 4 หนวยงาน 
4. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 5 หนวยงาน 

 นอกจากน้ี มีการสัมภาษณบุคคลภายนอกผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
PDCA จากกลุมบุคคล 9 กลุม ดังน้ี 

1. รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี นายฤหัส ไชยศักด์ิ     
2. เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน   
3. ทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี นายบุญธรรม  เทพพิชัย  
4. ตัวแทนฝายการศึกษา / โรงเรียน นายวัชรลักษณ  ตากใบ  
 ผูอํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ  
5. ตัวแทนผูประกอบการธุรกิจโรงแรม / ทองเท่ียว นายเมธี จึงสงวนสิทธิ์ 

 ประธานกรรมการบริษัท บานเคียงจันทร จํากัด 
 (โรงแรมบลูแรบบิท) และบริษัท เวิลดแซฟไฟร 

เทรดด้ิง จํากัด 
6. ตัวแทนผูประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ 

 ประธานกรรมการ บริษัทเอ็กซเบิรด เจมส แมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด  

 (Expert Gems Manufacturing Co.,LTD.)  
7. ตัวแทนเกษตรกร  นายเกษม  จาพันดุง 

  ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน พัฒนาทรัพยากร 
  ชีวภาพ ตาํบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   

8. ตัวแทนศิษยเกา  นายศุภกร  รัตนวงษ 
  ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
9. ตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

- นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี นางสาวสุกัญญา วิสุทธิวงศ  
- นายกองคการนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี นายพิษณุ  สืบศริิพูนชัย   
- นักศึกษา ระดับปริญญาโท   นายวุฒินันท  จันทรมา   
- นักศึกษา ระดับปริญญาเอก  นายนิกร  ดุกสุกแกว  

ท้ังน้ี  คณะกรรมการตดิตามฯ ไดสังเคราะหและสรุปประเด็นจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย และ
ตัวแทนบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไวใน ภาคผนวก จ  
 



บทท่ี 5 

สรุปผลการประเมิน 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู อํานวยการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย             

โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการประเมินฐานขอมูลจํานวนมากท่ีรวบรวมไวจากคณะ สํานัก 

และสถาบัน ตลอดจนจากการประเมินผลความคิดเห็นของผูเก่ียวของท้ังนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ

บุคคลภายนอก / ผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากเปนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แลว การประเมินผลงานนี้ ยังเปดโอกาสใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยได  

รับทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงาน ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นของขอมูลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยและขอมูลในระดับคณะ สํานัก และสถาบัน โดยโครงสรางการประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบ           

ไปดวย 5 สวนสําคัญ โดยมีคาน้ําหนักที่แตกตางกัน ไดแก 

1. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (คานํ้าหนักรอยละ 40) 

2. การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

3. การประเมินผลความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของผูบริหาร (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

4. การประเมินผลความความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร              

จัดการศึกษา (คาน้ําหนักรอยละ 10) และ 

5. การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (คาน้ําหนักรอยละ 10) 

จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจํานวนมากจากโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

จํานวน 15 หนวยงาน ซึ่งมี 10 คณะ และ 5 สํานัก/สถาบัน ของคณะกรรมการติดตามฯ ชุดดังกลาว ซึ่งอาจสรุป

โดยสังเขปไดคือ มีหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก (คะแนน 4.51 – 5.00) จํานวน 6 หนวยงาน                 

มีหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดี (คะแนน 3.51 – 4.50) จํานวน 8 หนวยงาน และระดับพอใช (คะแนน 

2.51 – 3.00) จํานวน 1 หนวยงาน ซึ่งถือวา การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนท่ีนาพอใจ              

ในภาพรวม 

โดยสรุป  การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แสดงไดดังตารางท่ี 73 
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ตารางท่ี 73 สรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน/ผูรับการประเมิน 
(ตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ประจําป พ.ศ. 2563) 

สวนท่ี 1 
(40%) 

สวนท่ี 2 
(20%) 

สวนท่ี 3 
(20%) 

สวนท่ี 4 
(10%) 

สวนท่ี 5 
(10%) 

รวม
(100%) 

คะแนน
เต็ม 5  

ระดับ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัย 27.09 16.70 15.24 7.83 9.20 76.54 3.80 ดี 

คณบดี / ผูอํานวยการ 

1. คณะครุศาสตร 37.19 19.78 18.24 7.92 9.00 92.13 4.61 ดีมาก 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 34.43 18.72 15.08 7.86 10.00 86.09 4.30 ดี 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 36.19 18.65 16.28 8.04 9.00 88.16 4.41 ดี 

4. คณะนิติศาสตร 33.71 18.84 15.44 7.92 9.00 84.91 4.25 ดี 

5. คณะนิเทศศาสตร 38.22 19.23 16.64 7.48 9.00 90.57 4.53 ดีมาก 

6. คณะพยาบาลศาสตร 26.09 17.43 15.44 8.24 10.00 77.20 3.86 ดี 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 37.27 17.65 17.12 7.88 10.00 89.92 4.50 ดี 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 37.50 19.41 16.60 7.64 10.00 91.15 4.56 ดีมาก 

9. คณะวิทยาการจัดการ 38.44 16.32 17.72 8.44 10.00 90.92 4.55 ดีมาก 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 37.73 19.98 15.04 7.44 10.00 90.19 4.51 ดีมาก 

11. สํานักงานอธิการบดี 20.00 19.23 15.84 7.38 7.00 69.45 3.47 พอใช 

12. สํานักวิทยบริการฯ 35.43 17.04 15.28 7.48 9.00 84.23 4.21 ดี 

หนวยงาน/ผูรับการประเมิน 
(ตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ประจําป พ.ศ. 2560) 

สวนท่ี 1 
(50%) 

สวนท่ี 2 
(20%) 

สวนท่ี 3 
(20%) 

- 
สวนท่ี 4 
(10%) 

รวม 
(100%) 

คะแนน
เต็ม 5  

ระดับ
คุณภาพ 

ผูอํานวยการ 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 38.89 19.92 16.36 - 7.00 82.17 4.11 ดี 

14. สํานักบริการวชิาการ 28.57 18.45 15.64 - 9.00 71.66 3.58 ดี 

15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 50.00 19.95 15.72 - 10.00 95.67 4.78 ดีมาก 

หมายเหต ุคะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก, 3.51-4.50 = ดี, 2.51-3.50 = พอใช, 1.51-2.50 = ตองปรับปรุง และ 0.00-1.50 = ตองปรับปรุงเรงดวน 
ลําดับที่ 13 - 15 มีการประเมิน 4 สวน ตามหลักการและกรอบการติดตามฯ ประจําป พ.ศ. 2560 ไดแก สวนที่ 1 การประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 50) สวนท่ี 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (รอยละ 20) สวนที่ 3 
การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ (รอยละ 20) และสวนที่ 4 การประเมินผล
การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (รอยละ 10) 
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สรุปผลการประเมินผลงานระดบัมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 

สรุปผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ 10 หนวยงาน และสํานัก / สถาบัน 5 หนวยงาน             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามฯ ไดดําเนินการประเมินผลงานตามหลักการและกรอบการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2561 – 2563 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี ้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อยูในระดับดี คะแนน 3.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

มีผลการประเมินงาน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 27.09 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 41 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 25 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 60.97 ได 18.29 คะแนน และ

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.80 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 16.70 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 86.88 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

596,590,900 บาท เบิกจาย 518,337,441.11 บาท เมื่อนําผลการประเมินถวงนํ้าหนักรอยละ 10 ได 8.69 

คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.01 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ได 15.24 คะแนน 

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.87 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาจากผลรวมเฉล่ีย

คะแนนของหนวยงานท้ัง 15 หนวยงาน ได 9.2 คะแนน 

2. คณะครุศาสตร 

ผลการประเมินของคณะครุศาสตร  อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมิน 
5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 37.19 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 24 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.83 ได 28.75 คะแนน

คะแนน  และคะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.44 คะแนน  
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 19.78 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.80 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,098,850.00 บาท เบิกจาย 2,073,756.63 บาท ได 9.88 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              
ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.90 คะแนน 
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3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร            
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ได 18.24 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ได 7.92 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะครุศาสตร ได 9.00 คะแนน 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการประเมินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยูในระดับดี คะแนน 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการ
ประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 34.43 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ จํานวน 39 ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย 33 ตัวชี้วดั คิดเปนรอยละ 84.62 ได 25.39 คะแนน  และ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 9.04 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 18.72 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.84 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

1,270,707.74 บาท เบิกจาย 1,268,673.74 บาท ได 9.98 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ             

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.74 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.08 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.86 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได 10.00 คะแนน 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผลการประเมินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยูในระดับดี คะแนน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการ

ประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 36.19 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 22 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.91 ได 27.27 คะแนน และ

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.92 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 18.65 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.89 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,012,250.40 บาท เบิกจาย 1,989,866.01 บาท ได 9.89 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.76 คะแนน 
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3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 16.28 คะแนน 

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 8.04 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได 9.00 คะแนน 

5. คณะนิติศาสตร 
ผลการประเมินของคณะนิติศาสตร อยูในระดับดี คะแนน 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี้ 
1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 33.71 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 36 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 31 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 86.11 ได 25.83 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 7.88 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 18.84 คะแนน แบงเปน
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 94.31 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร ได 9.43 
คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.41 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.44 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิตศิาสตร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ได 7.92 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะนิติศาสตร ได 9.00 คะแนน  

6. คณะนิเทศศาสตร 
ผลการประเมินของคณะนิเทศศาสตร อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการ

ประเมิน 5 สวน ดังน้ี 
1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 38.22 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 24 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30 คะแนน  และ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.22 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 19.23 คะแนน แบงเปน
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 97.45 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 
1,204,606.00 บาท เบิกจาย 1,173,882.45 บาท ได 9.74 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ             
ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.49 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 16.64 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร                  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ได 7.48 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะนิเทศศาสตร ได 9.00 คะแนน 
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7. คณะพยาบาลศาสตร 
ผลการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร อยูในระดับด ีคะแนน 3.86 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมิน 

5 สวน ดังน้ี 
1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 26.09 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการ จํานวน 16 ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วดั คิดเปนรอยละ 62.50 ได 18.75 คะแนน  และ

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 7.34 คะแนน 
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 17.43 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.83 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

878,185.00 บาท เบิกจาย 867,878.00 บาท ได 9.88 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ                  
ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 7.55 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร              

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15. 44 คะแนน  
4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร                  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 8.24 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร ได 10.00 คะแนน 

8. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผลการประเมินของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับดี คะแนน 4.50 จากคะแนนเต็ม 5           

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังน้ี 
1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 37.27 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการ จํานวน 36 ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย 35 ตัวชี้วดั คิดเปนรอยละ 97.22 ได 29.17 คะแนน  และ

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.10 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 17.65 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 95.07 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,723,978.90 บาท เบิกจาย 2,589,793.46 บาท ได 9.51 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ตาม

มาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.14 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 17.12 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.88 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได 

10.00 คะแนน 
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9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.56 

จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 37.50 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 31 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30 คะแนน  และ

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 7.50 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 19.41 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 95.34 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน

1,274,186.00 บาท เบิกจาย 1,214,781.00 บาท ได 9.53 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.88 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 16.60 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.64 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเท ได 10.00 คะแนน 

10. คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการประเมินของคณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการ

ประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 38.44 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 13 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30 คะแนน  และ

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.44 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 16.32 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 95.68 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

1,837,210.00 บาท เบิกจาย 1,757,821.00 บาท ได 9.57 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 6.75 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 17.72 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ             

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 8.44 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ ได 10.00 คะแนน  
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11. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวม 37.73 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 73 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 70 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.89 ได 28.77 คะแนน    

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ได 8.96 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 16.32 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.85 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,461,459.96 บาท เบิกจาย 2,457,699.00 บาท ได 9.98 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 10.00 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.04 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.44 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ได 10.00 คะแนน 

12. สํานักงานอธิการบดี 

ผลการประเมินของสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับพอใช คะแนน 3.47 จากคะแนนเต็ม 5  มีผลการ

ประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 20 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ จํานวน 14 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 50.00  

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 19.23 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 93.83 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

27,004,954.25 บาท เบิกจาย 25,338,398.97 บาท ได 9.38 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.85 คะแนน  

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.84 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.38 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักงานอธิการบด ีได 7.00 คะแนน 
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13. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดี คะแนน 4.21 จากคะแนน

เต็ม 5  มีผลการประเมิน 5 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 35.43 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 35 ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วดั คิดเปนรอยละ 88.57  

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 17.04 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 81.67 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

4,539,509.00 บาท เบิกจาย 3,707,483.46 บาท ได 8.17 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.87 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.28 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 7.48 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี            

สารสนเทศ ได 9.00 คะแนน 

14. สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับดี คะแนน 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการ

ประเมิน 4 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 38.89 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 9 ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77.78  

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 19.92 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.39 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

523,585.00 บาท เบิกจาย 520,372.78 บาท ได 9.94 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.98 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 16.36 คะแนน  

4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสถาบันวจิัยและพัฒนา ได 7.00 คะแนน 
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15. สํานักบริการวิชาการ 

ผลการประเมินของสํานักบริการวิชาการ อยูในระดับดี คะแนน 3.58 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการประเมิน 

4 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 28.57 คะแนน โดยมี ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 7 ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 57.14  

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 18.45 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.70 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,081,965.00 บาท เบิกจาย 2,075,627.46 บาท ได 9.97 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.48 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยสํานักบริการวิชาการ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.64 คะแนน 

4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักบริการวิชาการ ได 9.00 คะแนน 

16. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

ผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับดีมาก คะแนน 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการ

ประเมิน 4 สวน ดังน้ี 

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 50 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ จํานวน 51 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ รวม 19.95 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.60 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

3,325,755.25 บาท เบิกจาย 3,312,450.66 บาท ได 9.96 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.99 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยสํานักศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ได 15.72 คะแนน 

4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

ได 10.00 คะแนน 
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การอภิปรายการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

สวนท่ี (1) การดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ชี้ใหเห็นวา ในรอบปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมา 

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของตัวบงช้ีในโครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการเพียง

รอยละ 60.97 เทานั้น เหตุผลเน่ืองจากผลกระทบของสถานการณโรคเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยรัฐบาลไดออก

มาตรการและคําสั่งหาม โดยเฉพาะกรณีมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก ๆ และการหามเคล่ือนยายหรือ การ

เดินทาง ทําใหตัวบงชี้บางสวนเปนกิจกรรมที่ตองมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก และบางกิจกรรมจําเปนจะตอง

ออกดําเนินกิจกรรมนอกสถานที่ ประกอบกับรัฐบาลปรับลดงบประมาณ สงผลใหคณะผูจัดทําโครงการไมสามารถ

ดําเนินงานใหตัวบงชี้เหลานั้น บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวได แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาเปนรายคณะแลว จะ

พบวา ก็ยงัมีคณะบางสวนสามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของตัวบงชี้ท่ีตั้งไวไดทุกตัว คือ คณะนิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ สวนคณะอื่น ๆ ก็จะประสบกับ

อุปสรรคเชนเดียวกันมหาวิทยาลัย 

ขณะท่ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย              

ไดคะแนน 4.37 (5.00) อยูในระดับดี สวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ระดับคณะ อยูในระดับดีมาก คอื คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดคะแนน 4.52 และคณะอื่น ๆ อยูในระดับดี 

เมื่อนําผลการดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนน้ําหนักการประเมินรวม 27.09 จาก 40 คะแนนเต็ม             

ในขณะเดียวกัน มี 5 คณะท่ีมีผลการประเมินโดดเดนในปงบประมาณน้ี คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุศาสตร โดย 

อยางไรก็ดี จากการท่ีมหาวิทยาลัยและคณะไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาทองถิ่น การผลิต

และพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยและ

คณะคอนขางจะใหความสําคัญกับยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ โดยกําหนดจํานวนโครงการ 138 และ 141 โครงการ จาก 345 โครงการ ตามลําดับ            

สวนยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน และยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูมีสัดสวนจํานวนโครงการ

คอนขางตํ่า โดยขอสงัเกตท่ีวายุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น มหาวทิยาลัยและคณะไดกําหนดจํานวนโครงการ

เพียง 52 โครงการ ซึ่งยุทธศาสตรน้ี จะเปนยุทธศาสตรท่ีสรางภาพลักษณและบทบาทหลักใหแกมหาวิทยาลัย             

ออกสูสาธารณะ และเปรียบเสมือนเวทีทํางานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในสถานการณ

ปจจุบันของประเทศ หากมหาวิทยาลัย/คณะใหความสําคัญกับยุทธศาสตรนี้คอนขางนอย อาจสงผลกระทบกระเทือน

ตอหลักการสําคัญของ “การเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น” อันจะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี และ

การสรางบทบาทสําคัญในสายตาของประชาชนในทองถิ่น 
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นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู จะพบวา มีผลการดําเนินงานเพียงสองคณะ คือ             

คณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 14 โครงการ หากพิจารณาสัดสวนจํานวนโครงการ             

ในภาพรวมจะเห็นไดวา “คอนขางนอย” แตเนื่องดวยยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ ตัวช้ีวัด และผลลัพธเฉพาะ

หลักสูตรครุศาสตร หรือหลักสูตรศึกษาศาสตร และเฉพาะนักศึกษาครุศาสตร หรือนักศึกษาศึกษาศาสตร รวมถึง

การพัฒนาทักษะและศักยภาพครูของครูเทาน้ัน ทําใหคณะอื่นท่ีไมมีหลักสูตรครุศาสตร หรือหลักสูตรศึกษาศาสตร 

อาจมองขามหรือไมจําเปนตองกําหนดโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 น้ี แตอยางไรก็ดี การกําหนดโครงการที่มี

ลักษณะการกระจายจํานวนโครงการคอนขางไมสมดุลกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรท่ี 1 3 และ 4 อาจสงผล

ตอการใหความสําคัญ และบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรท่ียากจะครอบคลุมสาระสําคัญของ

พันธกิจท้ังหมดได 

สวนท่ี (2) ผลการใชจายงบประมาณประจําป 2563 

การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของการใชจายงบประมาณท้ังหมดจํานวน 596,590,900 บาท 

ในรอบป 2563 พบวา ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการกระจายเบิกจายเปนรายไตรมาสในระดับคณะและสํานัก

แลว จากเกณฑมาตรฐานการเบิกจายภาครัฐ จะพบวา มีหลายหนวยงานท่ีมีรอยละการเบิกจายรายไตรมาสแตกตาง

ไปจากเกณฑดังกลาว ซึ่งถือวา จะทําใหไมมีประสิทธิภาพในวินัยการคลังเทาท่ีควร มหาวิทยาลัยควรสรางระบบ

ติดตามการเบิกจายในหนวยงานตาง ๆ ใหใกลชิดกวาน้ี ขณะท่ีมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายงบประมาณทั้งหมด 

ในรอบปไดถึงรอยละ 86.88 ซึ่งจัดวามีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาหลักประสิทธิภาพแลว พบวา 5 หนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเดนท่ีสุดใน

ดานการบริหารจัดการงบประมาณในรอบป 2563 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สํานักบริการวิชาการ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวนท่ี (3) ความคดิเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงาน 

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี อยูในระดับมาก                  

โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานธรรมาภิบาล               

สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการบริหารหนวยงาน และดานภาวะผูนําและ   

การทํางานเปนทีม 

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะและการบริหารงานของคณบดี  10 หนวยงาน ไดแก 

1) คณบดีคณะครุศาสตร อยูในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการบริหาร

หนวยงาน  

2) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน 

ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานการบริหาร

หนวยงาน  
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3) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน 

ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานภาวะผูนํา

และการทํางานเปนทีม 

4) คณบดีคณะนิติศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม  และดานธรรมาภิบาล สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดาน

การพัฒนาบุคลากร 

5) คณบดีคณะนิเทศศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก 

ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานการ

บริหารหนวยงาน  

6) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคดิเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร 

7) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความ

โดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานการ

พัฒนาบุคลากร 

8) คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็น               

ดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงาน            

ท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร 

9) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก 

ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานภาวะ

ผูนําและการทํางานเปนทีม 

10) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความ

โดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก                  

ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ 5 หนวยงาน ไดแก 

1) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน 

ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานการพัฒนา

บุคลากร 

2) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน 

ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานภาวะผูนํา

และการทํางานเปนทีม 



- 171 - 

3) ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน 

ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานการส่ือสาร

และการสรางเครือขาย 

4) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดาน

คุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความ

โดดเดน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร 

5) ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะ

ท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มี             

ความโดดเดน ไดแก ดานการส่ือสารและการสรางเครือขาย 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวนเกินกวารอยละ 60 ของกลุมผูมีสวนเก่ียวของ 

(Stakeholders) มีความคดิเห็นตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ในสวนท่ีเก่ียวกับ 1) ดาน

คุณลักษณะของผูบริหาร 3 ดาน คือ วิสัยทัศน คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ 2) ดานการบริหารงาน                 

4 ดาน คือ ภาวะผูนําและทีมงาน การบริหารหนวยงาน การส่ือสารและการสรางเครือขาย และการพัฒนาบุคลากร 

โดยในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานตอ “คณบดี” คือ คณบดี           

คณะ ครุศาสตร อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งคณบดีคณะครุศาสตรยงัคงรักษามาตรฐานคุณลักษณะและการบริหารงาน

ของตนเองไวได ในสวนของคณะอ่ืน อยูในระดับมาก ขณะที่คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณบดี                

คณะนิติศาสตรสามารถยกระดับมาตรฐานคุณลักษณะและการบริหารงานของตนจากอยูในระดับ “ปานกลาง”  

มาสูระดับ “มาก” ไดถือวาเปนสัญญาณท่ีดีในการบริหารงานภายในคณะของตน 

อยางไรก็ ดี ในสวนของคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ โดยในภาพรวม พบวา                   

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานตอ “ผูอํานวยการ” ทุกศูนย สํานักงาน และสถาบัน 

อยูในระดับ “มาก” ขณะท่ีผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการสามารถยกระดับมาตรฐานคุณลักษณะและ                   

การบริหารงานของตนจากอยูในระดับ “ปานกลาง” มาสูระดับ “มาก” ได ถือวาเปนสัญญาณท่ีดีในการบริหารงาน

ภายในหนวยงานของตน แตอยางไรก็ตาม ความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนกลับลดจากอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มาเปนอยูในระดับ “มาก” 

นอกจากน้ี การเปรียบเทียบนํ้าหนักคะแนนระดับความพึงพอใจในอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 แสดงให เ ห็นวา อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร  คณบดี                          

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะนิติศาสตร คณบดีคณะนิเทศศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ไดรับน้ําหนักคะแนนระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
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สวนท่ี (4) ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางของนักศึกษาจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของนักศึกษา

ท้ังหมดท่ีสังกัดหนวยงานน้ัน ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจการของหนวยงานใน 3 ดานหลัก อันไดแก ดานการเรียน
การสอน ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดานกายภาพของคณะตาง ๆ นั้น พบวา คณะวิทยาการจัดการ              
คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร และคณะนิติศาสตร เปน 5 คณะที่นักศึกษา          
ใหนํ้าหนักคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ในขณะท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
คะแนนสงูสุดในกลุมหนวยงานที่สนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษา 

นักศึกษายังไดระบุขอเสนอแนะและขอสังเกตตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูบริหารของแตละ
หนวยงานเปนจํานวนมาก ท้ังท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Software) ดานอาจารย หลักสูตร 
กิจกรรม และระยะเวลา รวมท้ังท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและอุปกรณตาง ๆ (Hardware)  
อีกดวย ดังท่ีไดปรากฏอยูในรายงาน 

สวนท่ี (5) การนําขอเสนอแนะในปท่ีผานมาไปปรับปรุงการบริหารงาน  
จากการพิจารณารายงานการประเมินผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ที่ผานมา สภามหาวิทยาลัย    

ราชภัฏรําไพพรรณี ไดมีมติใหขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 ประเด็นขอเสนอแนะท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ไดแก                
(1) ความสอดคลองและครอบคลุมของโครงการ/กิจกรรม ของสวนราชการกับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (2) การแสดงถึงการเปน “มหาวิทยาลัยทองถ่ิน” โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูมีสวนได
สวนเสียมากําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการ (3) การวิเคราะหและ
แสวงหาโอกาสของสวนราชการเพื่อถายทอดความรูในสาขาท่ีตนเชี่ยวชาญใหแกทองถ่ิน รวมท้ังมีการฝกทักษะ           
ในการเสริมสรางศักยภาพใหแกบุคลากรของสวนราชการดวย ซึ่งปรากฏผลวา หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
ไดใหความสําคัญในการพยายามปรับเปล่ียนการพัฒนาตนเองตามประเด็นขางตนในระดับมากนอยแตกตางกัน             
อยางมีนัยสําคัญ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การปรับเปล่ียนในระดับมหภาคของมหาวิทยาลัยยังไมบรรลุผลดีนัก เพราะมี
ความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานระดับจุลภาคของแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน ท้ังในดานความเขาใจ  
ในกรอบแนวคิด สถานการณปญหา การแปลงสูภาคปฏิบัติ และนัยสําคัญของเปาหมายโดยรวม จึงสมควรท่ี
มหาวิทยาลัยจะไดมีการทบทวนและติดตามการดําเนินการเหลานี้ใหตอเน่ืองยิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตาม ในการนําเสนอตัวอยางบางโครงการหรือบางกิจกรรมท่ีสะทอนการปรับเปล่ียนดังกลาว            
จะมีท้ังลักษณะโครงการท่ีไดแสดงผลสัมฤทธิ์และไมแสดงผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น จึงอาจจะกลาวไดวา หนวยงาน            
สวนใหญในมหาวิทยาลัยสามารถแสดงผลการดําเนินงานในเชิงประจักษได แตยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรมนัก 
และยังนําเสนอมาจากจํานวนโครงการตัวอยางท่ีนอยมากเทาน้ัน  

นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดเวทีสัมภาษณเฉพาะกลุมผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)             
ท้ังที่เปนกลุมบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย (5 กลุม) และตัวแทนกลุมบุคคลภายนอก (9 กลุม) ทําใหไดรับทราบถึง                        
1) ขอคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย 2) ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต  3) ทัศนคติ
ตอมหาวิทยาลัยและความตองการของชุมชนทองถิ่น 4) รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการเปล่ียนแปลง  
ในการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากมุมมองของกลุมบุคคลภายนอก ขาราชการ ศิษยเกา 
และนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 จากขอมูล ขอเท็จจริง และขอสังเกตตาง ๆ ท่ีเกิดจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมิน

การดําเนินงานท่ีผานมา จึงนําไปสูการรวบรวมและกล่ันกรองขอเสนอแนะออกมาเปนรายประเด็นหลัก              

เพ่ือการพัฒนาดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหกาวหนาและมีความเขมแข็ง ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และสอดรับกับวิสัยทัศนประเทศคือ “มั่นคง             

มั่งคั่ง ยั่งยนื” ซึ่งมีประเด็นหลักดังตอไปนี ้

 1. การบูรณาการภารกิจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการใหการสนับสนุนหนวยงาน

ภายนอก 

 2. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการ

และรองรับภารกิจตาง ๆ 

 3. การสรางยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุกออกสูสาธารณะและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

 4. การปรับปรุงนโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน 

และแนวโนมอนาคตและเพ่ิมความเขมแข็งใหกับระบบศิษยเกา 

 5. การสรางมาตรการเชิงรุกในการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย 

 6. การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และการสรางกําลังขวัญสําหรับ

ผูปฏบัิติงานท่ีโดดเดน 

 ประเด็นขอเสนอแนะดังกลาวขางตน เปนเพียงขอคนพบหลักและขอคนพบเบ้ืองตนท่ีไดจาก

ประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันสามารถทําความเขาใจและนําไป

ประยุกตใชไดกับการดําเนินงานไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากประเด็นขอเสนอแนะอาจไมสามารถกําหนด

รายละเอียดในทางปฏิบัติใหชัดเจนและครอบคลุมตอทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยได แตหากหนวยงานน้ัน ๆ 

ควรนําไปตีความ สรางความเขาใจในเจตนารมณ จัดลําดับความสําคัญในทางนโยบาย ตลอดจนการนําไป

ประยุกตใชหรือการนําขอเสนะไปสูการปฏิบัติ (Implementation) ภายใตและสอดคลองกับบริบทของ

หนวยงานของตน 

 อยางไรก็ดี ประเด็นขอเสนอแนะประกอบไปดวยรายละเอียดอันเปนสาระสําคัญโดยสังเขป 

ดังตอไปน้ี 
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 1. การบรูณาการภารกิจท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการใหการสนับสนุนหนวยงาน

ภายนอก 

  การบูรณาการภารกิจและการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตัวอยางเชน จังหวัดจันทบุรีกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด กลาวคือ ดานเกษตรกรรม ดานการทองเท่ียวและการ

บริการ ดานอัญมณีและเครื่องประดับ และดานการคาชายแดน หรือในประเด็นปญหาสําคัญอื่น ๆ เชน ชางปา 

หรือการสรางเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร (เครื่องตรวจวัดทุเรียนออน)              

เปนตน มหาวิทยาลัยไดเขาไปมีสวนรวมกับยุทธศาสตรของจังหวัดดังกลาวในระดับใดบาง หรือมหาวิทยาลัย  

ไดเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนในเรื่องใดบาง และระดับใด 

  จะเห็นไดวา การบูรณาการภารกิจดังกลาวขางตน นอกจากจะเปนการสนับสนุนและใหความ

ชวยเหลือการทํางานในระดับพ้ืนท่ีรับผิดชอบแลว มหาวิทยาลัยยังไดสราง “เครือขาย” เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยอีกดานหน่ึงดวย กลาวคือ การท่ีมหาวิทยาลัยออกใหการสนับสนุน และชวยเหลือภารกิจ                   

ในดานตาง ๆ ของท้ังหนวยงานและชุมชน มหาวิทยาลัยยังไดรับประสบการณ ตลอดจนองคความรูใหม ๆ จาก

การออกไปปฏิบัติดังกลาว ซึ่งประสบการณและองคความรูเหลานั้น สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยตอไป ตรงกันขาม หากมหาวิทยาลัยผลิตองคความรู หรือนวตักรรมใด ๆ แตไมสามารถตอบสนอง 

สนับสนุน หรือแกไขปญหาของหนวยงานและชุมชนได การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีไรการสรางเครือขาย ภายใต

การรับใช และรับผิดชอบตอพื้นท่ีก็ยากที่จะประสบความสําเร็จได 

  นอกจากประเด็นยุทธศาสตรระดับจังหวัดแลว การใหความชวยเหลือหรือการสนับสนุนดาน

วิชาการท้ังหนวยงานอ่ืน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนก็เปนประเด็นสําคัญเชนกัน 

เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ การตอยอดสินคาและการ

บริการทองถ่ิน การตลาด องคความรูดานกฎหมายและนโยบาย การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ เปนตน 

  ประเด็นตอมา นอกจากสงเสริมใหบุคลากรเช่ือมโยงการปฏิบัติภารกิจกับหนวยงานภายนอก

ดังกลาวขางตนแลว ในสวนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยก็ตองเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก และประชาชนท่ัวไป 

สามารถเขามาศึกษาเรียนรู ดูงาน และรับองคความรูตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดสรางข้ึนอีกดานหน่ึงดวย การเขา

ไปมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเปดพ้ืนท่ีใหหนวยงานภาคนอก และ

ประชาชนท่ัวไป นอกจากจะเปนการเนนย้ําถึงความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

อยางแทจริงแลว การเช่ือมโยงสูภายนอกและการเปดพื้นท่ีของตนเอง ยังเปนการประชาสัมพันธทางออมออกสู

สาธารณะอีกทางหนึ่งดวย 

 2. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการจัดทําฐานขอมูลเพื่อบริหาร

จัดการและรองรับภารกิจตาง ๆ 

  2.1 การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการใชจายงบประมาณ             

ใหเปนไปตามเปาหมาย 

   ควรมีระบบเรงรัดกํากับติดตามการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรและการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามตัวช้ีวัดและเปาหมายท่ีกําหนด โดยอาจแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและการใชจายงบประมาณ               
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ใหเปนไปตามเปาหมาย นอกจากประเด็นการติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการแตงตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแลว ยังมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการ

กําหนดตัวช้ีวัดท่ีไดจากการการประเมินครั้งน้ี กลาวคอื 

   ประเด็นแรก การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป เมื่อมีเหตุการณวิกฤตท่ีเปนอุปสรรค

หรือปญหาในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือคณะ มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น ไมเชนนั้นแลว การดําเนินงานจะไมเปนไปตามเปาหมายหรือ

ตัวชี้วดัท่ีกําหนดในแผน ฯ 

   ประเด็นท่ีสอง การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ ในการดําเนินงานตามแผน และโครงการ    

ควรจะสะทอนใหเห็นความสําเร็จ ใน 3 ระดับ คือ “ผลผลิต (Out put) ผลลัพธ (Out come) และผลกระทบ 

(Impact)” โดยเฉพาะโครงการบริการวิชาการ ถาตองการจะใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของโครงการ               

ท่ีสามารถแสดงถึงการมีคุณคาตอชุมชนท่ีใหบริการ ควรกําหนดตัวชี้วัดในระดับที่เปน “ผลลัพธและผลกระทบ” 

ดวย ยกตัวอยางเชน การอบรม เรื่อง การพัฒนาอาชีพใหชาวบาน ในโครงการและกิจกรรม มักจะกําหนด

ตัวชี้วัดของโครงการเพียง “ผลผลิต” เทานั้น คือ จํานวนผูเขารวมอบรม การใชงบประมาณ ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม/โครงการ แทนท่ีจะกําหนดตัวช้ีวัดวา เม่ืออบรมแลว ชาวบานเอาความรูไปประกอบอาชีพ หรือ

พัฒนาอาชีพอยางไร (ผลลัพธ) รวมถึงประเมินวา ชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น มั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิต 

อยางไร (ผลกระทบ) 

  2.2 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการและรองรับภารกิจตาง ๆ 

   จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคมของโลก ทําให

องคกรตาง ๆ จะตองปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีการทํางาน เพ่ือรองรับกับสถานการณน้ัน ๆ ใหได แตการ

ปรับตัวและปรับเปล่ียนวิถีการทํางานดังกลาวนั้น จะตองอาศัยประสบการณ และองคความรู โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การอาศัยฐานขอมูลจํานวนมากในการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อท่ีจะทําความเขาใจในสถานการณ                   

ท่ีเปล่ียนแปลงไปเหลาน้ัน มหาวิทยาลัยก็เปนองคกรหน่ึงที่ไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจาก

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถยืนหยัดตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได 

มหาวิทยาลัยจําเปนจะตองจัดทําฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกมิติเทาท่ีเปนไปได ไมวาจะเปนผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารย การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม สภาพอากาศ ภูมิศาสตร 

ระบบเศรษฐกิจและสังคมต้ังแตระดับจุลภาค (ครัวเรือน) สูระดับจังหวัด และภูมิภาค อาชีพ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หรือสถิติสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริหารงานของมหาวิทยาลัย เปนตน  

    นอกจากน้ีแลว การจัดฐานขอมูลเพ่ือใชรองรับในการบริหารงานภายในก็มีความสําคัญ

เชนเดียวกัน เชน การสรางระบบติดตามการเรียนการสอนของผูสอน การสรางระบบการเรียนการสอนแบบ

หองเรียนเสมือนจริง การสรางระบบผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การสรางตัวแบบจําลองการศึกษา อาทิ รูปแบบ

ธุรกิจหรือการทําการตลาด เปนตน ซึ่งการจัดทําฐานขอมูลดังกลาว หากปฏิบัติไดจริง และมีประสิทธิภาพ              

อันนําไปสู การทําใหมหาวิทยาลัยเปน Smart Local University อยางสมบูรณ 
  



- 176 - 

    หากมหาวิทยาลัยสามารถจัดทําฐานขอมูลครอบคลุมทุกมิติไดแลว ไมวาสถานการณ              
ท้ังภายในและภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หรือมหาวิทยาลัยจําเปนจะตองเขาสูการประเมินเพ่ือการ

แขงขันใด ๆ มหาวิทยาลัยก็ยอมท่ีจะปรับตัวและยืดหยุนใหเขากับสถานการณน้ัน  ๆและสามารถนําฐานขอมูลท่ีมี
อยูจํานวนมากไปสูการใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น หรือนําไปใชประโยชนในวาระอ่ืน ๆ ได 
 

 3. การสรางยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุกออกสูสาธารณะและปฏิบตัิงานอยางเปนระบบ 
  มหาวิทยาลัยจะตองกําหนดนโยบาย และมีการส่ือสารนโยบายสูการนําไปฏิบัติที่ชัดเจนแนนอน  
การสรางยทุธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุกดังกลาว จะตองเก่ียวโยงกับการนําผลงานของมหาวิทยาลัย บุคลากร 

นักศึกษา และศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือการสรางชื่อเสียง หรือเติบโตในหนาที่การงานออกสูส่ือมวลใน                
ทุกระดับ เชน สื่อภายในมหาวิทยาลัย สื่อทองถ่ินตาง ๆ รวมถึงสื่อออนไลนทุกรูปแบบ เปนตน โดยการ
ดําเนินการงานประชาสัมพันธเชิงรุกอยางนอยจะตองประกอบไปดวย 3 วิธกีาร กลาวคือ 1) การประชาสัมพันธ

ภายใน คือ การสรางความรับรู และการสรางความเขาใจกันดีระหวางบุคลากรและมหาวิทยาลัย 2) การ
ประชาสัมพันธภายนอก คือ การสรางภาพลักษณท่ีดีและการสรางภาพลักษณท่ีเปนเลิศ และ 3) โครงการ
พัฒนาบุคลากร ดานการประชาสัมพันธ เชน การเขียนขาวประชาสัมพันธ การเปนพิธีกร การเปนพัฒนา

บุคลิกภาพ นักประชาสัมพันธ และการเปนผูใหบริการท่ีดี เปนตน การประชาสัมพันธท่ีดีจะเปนวิธีการหน่ึงท่ี
จะใหสังคมภายนอกไดรับรู และรับทราบถึงการการทํางานของมหาวิทยาลัย อันจะสงผลตอการสราง
ภาพลักษณท่ีดี และบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีสาธารณะตอไป 

 
 4. การปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับบริบท
ปจจุบันและแนวโนมอนาคต และเพ่ิมความเขมแข็งใหกับระบบศิษยเกา 

  นอกจากการสราง/ผลิตหลักสูตรท่ีทันสมัย สอดคลองตอความตองการของชุมชน และประเทศ
แลว การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงก็ยังมีความจําเปนอยางมาก เชน การพัฒนาหลักสูตร             
ใหเปนหลักสูตรออนไลน หรือการสราง/ผลิตหลักสูตรแบบสองภาษาหรือภาษาตางประเทศ รวมถึงการสราง

นวัตกรรมเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เปนตน 
  นอกจากนี้ จากการสะทอนของตัวแทนสวนราชการ ตัวแทนผูประกอบการ และตัวแทนผูใช
บัณฑิต การเนนย้ําการผลิตนักศึกษาใหเปน “ผูมีความซื่อสัตย มีวินัย ขยัน อดทน และการเปนผูมีทัศนคติ 

ที่ดตีองานที่ทํา และเพ่ือนรวมงาน” ก็มีสวนสําคัญเทา ๆ กันกับการสราง/ผลิตหลักสูตรดงักลาวขางตน 
  ในขณะเดียวกัน การสรางพ้ืนที่/การจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา และศิษยเกาก็มีสวนสําคัญไมแพกัน 
เชน การจัดต้ัง Student Union และการใหความสําคัญและสนับสนุนตอองคกรหรือสมาคมศิษยเกา เปนตน 

นอกจากนี้ การยกยองนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือสรางช่ือเสียงหรือเจริญเติบโตในหนาท่ี
การงาน โดยการประชาสัมพันธออกสูวงกวาง ก็มีสวนสําคัญในการสรางความภาคภูมิใจใหแกพวกเขาท้ังหลาย
ดานหนึ่ง อีกดานหน่ึงก็เพ่ือประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัย และยังเปนการหนุนเสริมให

นักศึกษาและศิษยเกาเหลานั้น กลับเขามาใหความเหลอืและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย  
  ประเด็นสุดทาย การสราง/จัดสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เชน อุปกรณและส่ือ 
การสอนภายในชั้นเรียนท่ีเพียงพอและทันสมัย ความสะอาดท้ังโรงอาหาร อาคารเรียน และหองนํ้า สถานที่จอดรถ

ท่ีเปนระเบียบและเพียงพอ ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารเรียน หอพักนักศึกษา รถบริการรับสงนักศึกษา เปนตน 
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 5. การสรางมาตรการเชิงรุกในการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย 

  จากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะจํานวนประชากรสูสังคมผูสูงอายุมากข้ึน ประกอบกับการปรับลด

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี ยอมสงผล

กระทบกระเทือนตอการหารายได โดยเฉพาะการเรียกเก็บคาธรรมการศึกษาจากนักศึกษา ดังนั้น ในการหา

ทางเลือกและทางรอดของมหาวิทยาลัย กลาวคือ 

  1) ในระยะตนน้ํา เปนการพัฒนาทุนและพัฒนาจุดเดนท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูแลวคือ การทองเท่ียว

และวัฒนธรรม (วงัสวนบานแกว) การกีฬา (สนามกอลฟ) ไปสูการตอยอดกิจกรรมท่ีหารายไดอื่น ๆ 

  2)  ในระยะตอมา คือ การเนนย้ําการผลิต/สรางหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรออนไลน โดยการ 

บูรณาการขามสาขา สําหรับวิชาชีพเฉพาะ เชน การพยาบาล สมุนไพร นวดแผนโบราณ อาหารและเครื่องด่ืม 

การชางอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงการบริหารธุรกิจ เปนตน ท้ังนี้ การสรางหลักสูตรดังกลาว จะตองรองรับ

ความตองการของชุมชน และจะตองเปนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย 

  3) ในระยะกลางนํ้า มหาวิทยาลัยควรรวมมือกับสินคาและบริการชุมชน และสินคาและบริการ                

ท่ีมหาวิทยาลัยสามารถผลิตขึ้นเองได ไปสูการทําการตลาดทั้งระบบปด (Off line) ไปสูการทําตลาดแบบ

ออนไลน (On line) 

  4) ในระยะปลายน้ํา การสรางมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยเชี่ยวชาญหรือตรวจสอบคุณภาพท่ีไดรับ

การยอมรับจากสากล เชน ศูนยตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ศูนยฝกอบรมอุตสาหกรรม 

หรือแมกระท่ังศูนยทดสอบทางวิชาการอ่ืน ๆ เปนตน 

  ท้ังนี้ กิจกรรมบางประเภทไมควรจัดข้ึนเพียงแคในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย แตควรเช่ือมโยงกับ

หนวยงานภายนอกใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะระดับจังหวัด หรือภาคภูมิ และจะตองมีการประชาสัมพันธ                  

ใหครอบคลุมท่ัวถึง และควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้น ตลอดตอเน่ืองตามปปฏิทิน 

 

 6. การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และการสรางขวัญและ

กําลังใจสําหรับผูปฏิบัตงิานท่ีโดดเดน 

  การเนนย้ําและการใหความสําคัญแกกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ การบริหาร

จัดการที่เนนการมีสวนรวม จะชวยใหบุคลากรเห็นวาตนเองมีความสําคัญและมีบทบาทในการพัฒนาองคกร

ของตน ขณะท่ีอีกดานหน่ึง การสรางการมีสวนรวมยังเปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนปญหาและความตองการตาง ๆ 

ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ใหมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน (Two-way Communication) 

อันจะนําไปสูการสรางความรัก และสามัคคภีายในองคกรอีกดวย 

  นอกจากนี้ การสรางกําลังขวัญสําหรับบุคลากร เชน ความมั่นคงในอาชีพ จัดสวัสดิการตาง ๆ 

การสรางบรรยากาศใหมหาวิทยาลัยใหมีความนาอยูและนาทํางาน การยกยองและการใหรางวัลสําหรับผูท่ีมี

ผลงานโดดเดน หรือผูที่สรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนคาตอบและไมเปนคาตอบแทน 




