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คํานํา 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ มาตรา 49 และมาตรา 50 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบหลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 - 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี               
ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาและสรุปข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ครั้ง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  
วันที่ 25 สิงหาคม 2564  วันที่ 22 กันยายน 2564  วันที่ 27 ตุลาคม 2564  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 
22 ธันวาคม 2564 วันที่ 13 – 14 มกราคม 2565  วันที่ 26 มกราคม 2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และ
วันที่ 23 มีนาคม 2565  เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ             
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ                
ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษา และผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  

ทั้งน้ี  ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่าน                    
ที่ให้ความร่วมมือทําให้การดําเนินการคร้ังน้ีสําเร็จไปด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

 5  มีนาคม  2561 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก/สถาบัน โดยประเมินใน 5 ประเด็น ได้แก่  

1. ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 40 ) 
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 20)  
3. ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและการบริหารงาน (ร้อยละ 20)  
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา (ร้อยละ 10)  
5. การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (ร้อยละ 10) 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคส่วนจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากบุคคลภายนอก แล้วนํามาประมวลผลและแปลผลคะแนน ตามค่านํ้าหนักและเกณฑ์ 
การให้คะแนนตามที่คณะกรรมการติดตามฯ กําหนด และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผลการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก/สถาบัน พบว่า 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.15) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 29.69 คะแนน 
1.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 18.19 คะแนน 
1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 17.44 คะแนน 
1.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 7.96 คะแนน 
1.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 9.66 คะแนน 

2. คณะครุศาสตร์ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.46) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 36.52 คะแนน 
2.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 15.79 คะแนน 
2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 18.56 คะแนน 
2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 8.38 คะแนน 
2.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (3.93) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 33.04 คะแนน 
3.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 15.83 คะแนน 
3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 13.24 คะแนน 
3.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%)     

ได้ 7.48 คะแนน 
3.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 9 คะแนน 
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4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.56) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
4.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 38.84 คะแนน 
4.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 18.83 คะแนน 
4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 17.04 คะแนน 
4.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 7.48 คะแนน 
4.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบรหิารงาน (10%) ได้ 9 คะแนน 

5. คณะนิติศาสตร์ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.26) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
5.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 32.28 คะแนน 
5.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 17.98 คะแนน 
5.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 16.64 คะแนน 
5.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 8.34 คะแนน 
5.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

6. คณะนิเทศศาสตร์ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.54) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
6.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 38.76 คะแนน 
6.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 18.28 คะแนน 
6.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 15.88 คะแนน 
6.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 7.82 คะแนน 
6.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.26) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
7.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 35.9 คะแนน 
7.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 15.21 คะแนน 
7.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 16.36 คะแนน 
7.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 7.64 คะแนน 
7.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.37) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
8.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 34.36 คะแนน 
8.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 17.61 คะแนน 
8.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 17.16 คะแนน 
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8.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา (10%)  
ได้ 8.3 คะแนน 

8.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.65) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 38.12 คะแนน 
9.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 19.97 คะแนน 
9.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบรหิารงาน (20%) ได้ 17.44 คะแนน 
9.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%)  

ได้ 7.42 คะแนน 
9.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

10. คณะวิทยาการจัดการ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.50) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
10.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 39.2 คะแนน 
10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 16.34 คะแนน 
10.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 18.2 คะแนน 
10.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 7.22 คะแนน 
10.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 9 คะแนน 

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.61) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
11.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 39.5 คะแนน 
11.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 19.28 คะแนน 
11.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 15.96 คะแนน 
11.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 7.44 คะแนน 
11.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (3.78) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
12.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 25 คะแนน 
12.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 16.8 คะแนน 
12.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 15.2 คะแนน 
12.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 8.64 คะแนน 
12.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 
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13. สํานักงานอธิการบดี 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.59) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
13.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 40 คะแนน 
13.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 18.51 คะแนน 
13.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 16.76 คะแนน 
13.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 7.6 คะแนน 
13.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 9 คะแนน 

14. สํานักบริการวิชาการ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.4) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
14.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 37.5 คะแนน 
14.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 14 คะแนน 
14.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 17.6 คะแนน 
14.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 8.8 คะแนน 
14.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

15. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.45) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
15.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 40 คะแนน 
15.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 13.93 คะแนน 
15.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 16.04 คะแนน 
15.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 9.04 คะแนน 
15.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 10 คะแนน 

16. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
ผลงาน  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.39) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
16.1 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) ได้ 33.51 คะแนน 
16.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (20%) ได้ 19.63 คะแนน 
16.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (20%) ได้ 17.88 คะแนน 
16.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบบรหิารจัดการศึกษา (10%) 

ได้ 7.8 คะแนน 
16.5 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) ได้ 9 คะแนน 
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่า อุปสรรคสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้มี 3 ประการ คือ  
1. สถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ โดยเฉพาะ 

ในรายวิชาที่ต้องมีภาคปฏิบัติ ในสนาม หรือต้องใช้ห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการชุมชนก็ไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในชุมชนได้ จําเป็นต้องยกเลิกหรือชะลอโครงการไว้ก่อน  

2. การปรับลดงบประมาณจากส่วนกลาง ทําให้ส่วนราชการไม่สามารถจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ครบถ้วน
ตามที่กําหนดไว้ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการดําเนินกิจกรรมตามที่โครงการกําหนดไว้  

3. การไม่มีการจัดสอบบรรจุครูในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้คณะท่ีมีตัวช้ีวัดในเร่ืองน้ีได้รับผลกระทบโดยตรง 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ประเด็นทบทวนและเน้นยํ้าเชิงนโยบาย  

1. การส่ือสารและการสร้างความเข้าใจในนโยบายระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ  
2. การทบทวนแก้ไขเพ่ิมเติมกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวยืดหยุ่น 
3. การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
4. การสร้างและใช้ประโยชน์จากเครือข่าย  
5. การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้  
6. กําหนดแนวทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
7. การพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีตําแหน่งที่สูงข้ึน  
8. การจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า  
ประเด็นท้าทายเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
1. ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่เป็นหลัก  
2. ตอบโจทย์ของคนทุกช่วงวัย นําไปสู่การเป็นคลังปัญญาท้องถ่ิน  
3. พัฒนาอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีชั้นสูง 
4. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ  

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

23 มีนาคม 2565 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นการดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) ออกตาม
ความในมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547                 
โดยกําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยช้ีแจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงานและส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 24/2563 ลงวันที่              
7 ธันวาคม 2563  และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 47/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ภาคผนวก ข)  
 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด และกรอบการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
รําไพพรรณี (ภาคผนวก ค) รวมถึงการสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดกระบวนการในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและ
คณบดี พ.ศ. 2549 ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้นําไปปรับปรุงแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
 2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี 
และผู้อํานวยการ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
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แนวคิดในการประเมิน 

1. เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50            
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี               
พ.ศ. 2549  

2. ประเมินเพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
อธิการบดี  คณบดี  และผู้อํานวยการ 

3. ประเมินแบบกัลยาณมิตร 
4. ประเมินโดยไม่ซ้ําซ้อนกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แต่เป็นการนําผลการประเมิน

ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเวลาราชการ   
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการตามโครงการจัดการศึกษา

เพ่ือปวงชนหรือโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาคปกติ 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน หมายถึง  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายหรือการเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์
มาตรฐานการเบิกจ่ายภาครัฐที่สํานักงบประมาณกําหนด 

การประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ หมายถึง 
การประเมินผลความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของผู้บริหาร 7 ด้าน  โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ 
ดังน้ี องค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณลักษณะ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                   
2) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านธรรมาภิบาล และองค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 2) ด้านการบริหารหน่วยงาน 3) ด้านการสื่อสารและการสร้าง
เครือข่าย และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร     
 การประเมินผลความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษา หมายถึง 
การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หน่วยงาน 3 ด้าน ได้แก่   
1)ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ 3) ด้านศักยภาพคณะ และระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของคณะ/สํานัก/สถาบัน   
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กรอบการประเมิน 

ช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วรายงานให้  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทราบ โดยท่ีหลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 - 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย  (ค่านํ้าหนักคะแนนร้อยละ 40) 
โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และ

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

(1)  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ (นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 30) 
(2)  ผลการดําเนินงานตามการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 2  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ค่านํ้าหนักคะแนนร้อยละ 20) 
 โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
 (1) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (นํ้าหนัก

คะแนนร้อยละ 10) 
 (2) ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการเบิกจ่ายภาครัฐของสํานัก

งบประมาณ (นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและการบริหารงาน (ค่านํ้าหนักคะแนนร้อยละ 20) 
 โดยการใช้แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและการบริหารงานของ           

ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ รวมทั้งหมด 7 ด้าน ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณลักษณะ มี 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  (2)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และ (3) ด้านธรรมาภิบาล 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาวะผู้นําและการทาํงานเป็นทมี  

(2) ด้านการบริหารหน่วยงาน  (3) ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย และ (4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 

สว่นที่ 4  การประเมินผลความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษา             
(ค่านํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 

โดยการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบการ
บริหารจัดการศึกษาของคณะ/สํานัก/สถาบัน แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังน้ี 

(1) ระบบการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน               
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านกายภาพของคณะ 

(2) ระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้แก่ ด้านการเตรียมความ
พร้อมสําหรับการเรียน ด้านการลงทะเบียนเรียน  และด้านขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์ 
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(3) ระบบการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสํานัก/สถาบัน               

5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานอธิการบดี  2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4) สํานักบริการวิชาการ และ 5) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส่วนที่ 5 การประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (ค่านํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 
 โดยการประเมินผลจากการประเมินผลงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ และ              

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ PDCA รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และบุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

(1) การนําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนา (ค่านํ้าหนักคะแนนร้อยละ 5) 
(2) ระดับความสําเร็จของการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนา (ค่านํ้าหนัก

คะแนนร้อยละ 5) 
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กรอบแนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรฐานการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ 10) 

ส่วนท่ี 1 
การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
ของมหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ 40) 

ส่วนท่ี 2 
การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้

จ่ายงบประมาณ  
(ร้อยละ20) 

ส่วนท่ี 3  
การประเมินผลความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะและ 
การบริหารงาน 7 ด้าน 

(ร้อยละ 20) 

ส่วนท่ี 5  
การประเมินผลการนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

การบริหารงาน 
(ร้อยละ 10) 

สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี และคณบดี 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 30) 

ผลการดําเนินงานตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ร้อยละ 10) 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 10)

คุณลักษณะ 
ด้านที่ 1 วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
ด้านที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านที่ 3 ธรรมาภิบาล 

การบริหารงาน 
ด้านที่ 1 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 
ด้านที่ 2 การบริหารหน่วยงาน 
ด้านที่ 3 การสือ่สารและการสร้างเครอืข่าย 
ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 

การนําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้
ในการพัฒนา (ร้อยละ 5) 

ระดับความสําเร็จของการนํา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ใน

การพัฒนา (ร้อยละ 5)

ส่วนท่ี 4  
การประเมินผลความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน

และระบบการบริหาร      
จัดการศึกษา (ร้อยละ 10) 

ระบบการจัดการเรยีนการสอนของทุกคณะ 

ระบบบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ของสาํนัก/สถาบัน  

ระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ  

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
พ.ศ. 2564 – 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลงานแต่ละส่วนแสดงไว้ในบทที่ 3) 



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”  
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ปรัชญา 
“เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” 

คานิยม  
R = Respect  “ศรัทธา” 

B = Brilliant  “ปญญาสรางสรรค” 

R = Responsibility  “รับผิดชอบหนาที่” 

U = Unity  “กลมเกลียวสามัคค”ี 

วิสัยทัศน 
“ภูมิปญญาแหงภาคตะวันออกสูสากล” 

พันธกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 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. 2564  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูกกําหนดขึ้น

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

 
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 
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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 
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 
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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 
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. เผยแพรแหลงทองเที่ยวและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ            

ใหเปนที่รูจักดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
8. รักษาความเปนเอกลักษณของวังสวนบานแกว 
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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 

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 
และพัฒนาชมุชน 

 

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 
(ฝายกิจการพิเศษ) 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายพัฒนาทองถิ่น) 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายวิชาการ) 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายตางประเทศ) 

ผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รองอธิการบดี 
(ฝายกิจการ 

สภามหาวิทยาลัย) 

คณบด ี
คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

 

คกก.บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ผูชวยอธิการบด ี
(ฝายบริหาร) 
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รายนามผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม รักษาราชการแทนอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบด ี(ฝายวิชาการ) 
3. รองศาสตราจารย ดร.ทรงศกัดิ ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดี (ฝายบริหาร) 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วยากร อุดมโภชน รองอธิการบดี (ฝายวางแผนและพัฒนา) 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี (ฝายกิจการนักศึกษา) 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียนันท สิทธิจินดาร รองอธิการบดี (ฝายกิจการพิเศษ) 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  เถียรอํ่า รองอธิการบด ี(ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
8. อาจารยคดิชาย   อุณหศิริกุล ผูชวยอธิการบด ี(ฝายบริหาร) 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาพร บุญมี ผูชวยอธิการบดี (ฝายพัฒนาทองถ่ิน) 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผูชวยอธิการบด ี(ฝายวิชาการ) 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพันธุ วงษพา ผูชวยอธิการบด ี(ฝายตางประเทศ) 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร คณบดีคณะครุศาสตร 
13. ผูชวยศาสตราจารยเลิศชัย จิตรอาร ี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินาด โกศลานันท คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ  อุบาล ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยรัตน เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติ เนืองนันท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
18. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร 
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเริญ คังคะศร ี คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
20. ผูชวยศาสตราจารยปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
21. รองศาสตราจารย ดร.วรรณ ี เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
22. นางสาวอรสา ออนถาวร ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
23. รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล บัวบางพล ู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
25. ผูชวยศาสตราจารยวารินทร สุภาภรณ ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 
26. ผูชวยศาสตราจารยสุทธินันท โสตวิถ ี ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

ที่มา  :  สํานักงานอธิการบดี 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีหนวยงานภายในที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน 
รวม 10 คณะ โดยมี 61 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 

1. คณะครุศาสตร 1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ป 1) การศกึษาปฐมวัย 
  2) พลศึกษา 
  3) สังคมศึกษา 
  4) ภาษาไทย 
  5) ภาษาอังกฤษ 
  6) คณิตศาสตร 
  7) เคมี 
  8) ฟสิกส 
  9) คอมพิวเตอรศึกษา 
  10) ชีววิทยา 
  11) วิทยาศาสตรทั่วไป 
 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2 ป 12) การบริหารการศึกษา 
  13) หลักสูตรและการสอน 
 3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) 3 ป 14) การบริหารการศึกษา 
2. คณะวิทยาศาสตร 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 15) คหกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยี  16) เคมี 
  17) ชีววิทยา 
  18) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
  19) สถิติประยุกต 
  20) จุลชีววิทยา 
3. คณะมนุษยศาสตร 5. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 21) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

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

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
4. คณะเทคโนโลย ี

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

34) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือ่งกล 

 12. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 ป 35) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 13. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ป 36) ออกแบบ (ออกแบบกราฟก) 

  
37) การออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับ

และเครื่องแตงกาย)  
 14.วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 4 ป 38) อัญมณีศาสตร 
5. คณะวิทยาการ 15. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป 39) การตลาด 

จัดการ  40) การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  41) คอมพิวเตอรธุรกิจ 
  42) การเงินการธนาคาร 
  43) การจัดการ 
 16. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 44) การทองเท่ียว 
  45) เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 17. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ป 46) บัญชี 
6. คณะเทคโนโลย ี 18. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 47) เกษตรศาสตร 

การเกษตร  48) เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  49) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  50) เทคโนโลยีการเกษตร 
 19. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ป 51) เทคโนโลยีการเกษตร 
7. คณะนิติศาสตร 20. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ป 52) นิติศาสตร 
8. คณะนิเทศศาสตร 21. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4 ป 53) สื่อสารบูรณาการ 

แขนงวิชาการสื่อสารการทองเท่ียว 
แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง 

  
54) การสื่อสารมวลชน 

แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

  
55) นิเทศศาสตร (สองภาษา) 

แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด 
แขนงวิชาการสื่อสารการทองเท่ียว 

 22. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) 2 ป 56) การจัดการการสื่อสาร 
9. คณะวิทยาการ 23. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 57) วิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรและ  58) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  59) ภูมิสารสนเทศ 
  60) เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 

10. คณะพยาบาลศาสตร 24. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ป 61) พยาบาลศาสตร 
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จํานวนนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 8,411 คน  

แบงเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 7,377 คน  นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 871 คน  และ

ระดับปริญญาโท 151 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศกึษา 2563 จําแนกตามคณะ 

นักศึกษา 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร 2,022 - 121 1 2,144 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 333 - 7 - 340 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 528 58 1 - 587 
4. คณะนิติศาสตร 219 82 - - 301 
5. คณะนิเทศศาสตร 361 38 22 - 421 
6. คณะพยาบาลศาสตร 108 - - - 108 
7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,745 291 - 11 2,047 
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 319 7 - - 326 
9. คณะวิทยาการจัดการ 1,429 395 - - 1,824 
10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 313 - - - 313 

รวม (คน) 7,377 871 151 12 8,411 

ที่มา : กองบริการการศึกษา  สํานกังานอธิการบด ี
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวนบุคลากรรวม 810 คน แบงเปน

บุคลากรสายวิชาการ 392 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 432 คน  ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 

ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (สายวิชาการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนก

ตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

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 - - - - 22 5 - - 12 12 - - 34 17 - - 

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

การเกษตร                 

3. คณะเทคโนโลย ี - - - - 25 15 1 - 6 4 - - 31 19 1 - 

อุตสาหกรรมฯ                 

4. คณะนิติศาสตร - - - - 3 4 - - 4 1 - - 7 5 - - 

5. คณะนิเทศศาสตร - - - - 9 6 1 - 5 2 - - 14 8 1 - 

6. คณะพยาบาลศาสตร - - - - 18 - - - 3 - 1 - 21 - 1 - 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 3 - - - 25 16 - - 8 7 1 - 36 23 1 - 

8. คณะวิทยาการ - - - - 8 10 2 - 1 1 - - 9 11 - - 

คอมพิวเตอรฯ                 

9. คณะวิทยาการจัดการ - - - - 13 21 - - 2 3 - - 15 24 2 - 

10.คณะวิทยาศาสตรฯ - - - - 20 9 1 - 11 18 - - 31 27 1 - 

11. โรงเรียนสาธิต    
     (ครูผูสอน) 

26 - - - 2 - - - - - - - 28 - - - 

รวม (คน) 29 - - - 147 96 5 - 53 57 5 - 229 153 10 - 

รวมทั้งหมด (คน) 29 248 115 392 

ที่มา : กลุมงานการเจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี
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ตารางที่ 4  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามคุณวุฒิ 

สังกัด 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒ ิ

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

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

10. คณะวิทยาศาสตรฯ - 11 - 11 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 1 7 
12. สํานักงานอธิการบดี 167 102 13 282 
13. สํานักบริการวิชาการ 6 10 - 16 
14. สํานักวิทยบริการฯ - 28 1 29 
15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 1 9 - 10 
16. โรงเรียนสาธิตฯ 11 7 - 18 
17. หนวยงานตรวจสอบภายใน - 3 - 3 

รวม (คน) 187 229 16 432 

ที่มา : กลุมงานการเจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สํานัก สถาบัน ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 
(2561 - 2563) 

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 

 ทั้งนี้  ตั้งแตปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดยกเลิกการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการจัดทําผลการประกันคุณภาพใน
สวนที่เก่ียวของกับหนวยงานของตนเองในระดับมหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการประเมินดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 
(2561 - 2563) 

หนวยงาน 
ผลการประเมินยอนหลัง 3 ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 4.61 4.40 4.51 
2.  คณะครุศาสตร 4.66 4.22 4.46 
3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.28 4.05 4.25 
4.  คณะวิทยาการจัดการ 4.53 4.22 4.60 
5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.63 4.48 4.75 
6.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.50 4.52 4.71 
7.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.71 4.46 4.42 
8.  คณะนิติศาสตร 4.24 3.94 4.64 
9.  คณะนิเทศศาสตร 4.64 4.11 4.38 

10.  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.03 3.75 4.06 
11.  คณะพยาบาลศาสตร - 3.67 4.23 
12.  บัณฑิตวิทยาลัย 4.93 - - 
13.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.93 - - 
14.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.79 - - 
15.  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4.93 - - 
16.  สํานักงานอธิการบดี 4.93 - - 
17. สํานักบริการวิชาการ 4.93 - - 

ที่มา : รายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปการศกึษา 2561 – 2563
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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                
จะมีรายละเอียดการดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้

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

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

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

รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานกรรมการ 
นายกฤษณ เจียมโฆสติ รองประธานกรรมการ 
นายปราโมช รวมสุข กรรมการ 
นางไพมวล บัวเผื่อน กรรมการ 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารยทรงศักดิ ์ มิ่มกระโทก ผูชวยเลขานุการ 
นางบัวผิน โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 

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

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

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

รองศาสตราจารย ดร.พิชน ี โพธารามิก ที่ปรึกษา 
ดร.สุชาติ เมืองแกว ที่ปรึกษา 
ดร.สวัสดิ ์ อุดมโภชน ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยเทื้อน   ทองแกว ที่ปรึกษา 
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.พิชน ี โพธารามิก ที่ปรึกษา 
นายแพทยวิวัฒน สุรพรสวัสดิ ์ ที่ปรึกษา 
นายศรัณรักษ ภัทรพงศ ที่ปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยกนก จุยคําวงศ ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยเฉลา ประเสริฐสังข ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.พิชัย สราญรมย ที่ปรึกษา 
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 
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ครั้งท่ี 6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการประกอบดวย 

รองศาสตราจารย ดร.พิชนี 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 
นางสาวสุรีย 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 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 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 
นางสาวศิริรัตน หอมประเสริฐ กรรมการ 
อาจารยเกียรติศักดิ์ จิระพงศ กรรมการและเลขานุการ 
นางบัวผิน โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
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 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   สุกปลัง่ 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 

 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 
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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   สุกปลัง่ กรรมการและเลขานุการ 
อาจารยนคร เผือกนําผล ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวศศิรกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวชัชนันท รอนจินดา ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวรุงนภา ศรีสรรจันทร ผูชวยเลขานุการ 

 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 
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 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 

 ครั้งท่ี 16 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 คณบดี และผูอํานวยการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2564  
 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              

ของมหาวทิยาลัย 
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 ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงาน (40%) 
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (30%) 
3) การประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (10%) 

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

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

  ทั้งนี้ การประเมินผลงานหนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
ไดดําเนินการโดยใหมีการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษา สําหรับ
หนวยงานสนับสนุน 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
หลักการปรับปรุงคาน้ําหนักรอยละของการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในสวนที่ 1 จากเดิมรอยละ 
50 ใหเปนรอยละ 40 และกําหนดใหสวนที่ 4 ที่เพ่ิมเติมนี้ใหมีคาน้ําหนักรอยละ 10 สวนหนวยงานสนับสนุน                
3 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และสํานักบริการวิชาการ ใหมี
การประเมินผลการดําเนินงานตามหลักการและกรอบการประเมินฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
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 ครั้งที่ 16 การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 100% แบงคะแนนเปน 5 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (40%) 
2) การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (20%) 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน  (20%) 
4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                   

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

 
 โดยมีผลการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2563 
ดังปรากฏตามตารางท่ี 6 
 
 
 
 



3. ผลการประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2563 

ตารางที่ 6  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2563 

รายการ 

ผลคะแนนการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ 
2549 2550  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

 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) 

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 3.80 
- 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 4.61 
(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 4.30 
(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 4.41 

(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 4.50 
(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 4.55 
(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 4.51 
(7) คณะนิติศาสตร * - 3.83 * - - - - 4.28 3.29 4.35 4.37 4.09 4.13 4.09 4.20 4.21 4.25 
(8) คณะนิเทศศาสตร * - - * - - - 3.55 3.20 - 4.36 4.55 4.30 4.35 4.68 4.37 4.61 4.53 
(9) คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ * - - * - - - 1.32 3.35 - 4.40 4.40 4.05 4.43 4.58 4.27 4.48 4.56 
(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 - 
(12) คณะพยาบาลศาสตร - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.86 

 ผูอาํนวยการ                   
(12) สถาบันวิจัยและพัฒนา * - 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 4.11 
(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 4.21 
(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 4.78 
(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 3.47 
(16) สํานักบริการวิชาการ * - - - - - - - - - - - - - 4.61 4.62 4.45 3.58 

หมายเหตุ  *การประเมินผลงานประจําปโดยใชการประเมินเชิงคุณภาพและไมมีการระบุคาคะแนน 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการ 

 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อํานวยการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ตามหลักการและกรอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี               
พ.ศ. 2564 – 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 40) 
ส่วนที่ 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 20) 
ส่วนที่ 3 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี 

และผู้อํานวยการ (ร้อยละ 20) 
ส่วนที่ 4  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร              

จัดการศึกษา (ร้อยละ 10) 
ส่วนที่ 5 การประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (ร้อยละ 10) 

ส่วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน นํ้าหนักคะแนนรวมร้อยละ 40                       
โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็นประเด็นดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ (นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 30) 
2. ผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์หาค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
2. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กับเป้าหมาย 
3. ศึกษาข้อมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา 
4. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ส่วนท่ี 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ นํ้าหนักคะแนนรวมร้อยละ 20              

โดยการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์จากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและ
เอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็นประเด็นดังน้ี  
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1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 
2. ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการเบิกจ่ายภาครัฐของสํานักงบประมาณ 

(นํ้าหนักคะแนนร้อยละ 10) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดสรรและ

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์หาค่าร้อยละของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน 
การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ

ผู้อํานวยการ นํ้าหนักคะแนนรวมร้อยละ 20  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)              
5 มาตราส่วน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ รวม 7 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านคุณลักษณะ 3 ด้าน  ได้แก่ (1) ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (2) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และ (3) ด้านหลักธรรมาภิบาล 

2. ด้านการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม  (2) ด้านการบริหาร
หน่วยงาน  (3) ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย  และ (4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะอนุกรรมการประเมินผลความคิดเห็น ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและขอความ

ร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรตอบแบบสอบถามความคิดเห็น              
ในระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กําหนดให้เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อม
วิเคราะห์ข้อมูล โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ไว้ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของจํานวนประชากร ในการประเมินอธิการบดี  ได้แก่  
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) และบุคลากรในองค์การบริหารมหาวิทยาลัย 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภาวิชาการ/กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)  

2. กลุ่มตัวอย่างไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของจํานวนประชากร ในการประเมินคณบดี ได้แก่               
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี) กรรมการประจําคณะ และบุคลากรในคณะ
ทุกประเภท 

3. กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของจํานวนประชากร ในการประเมินผู้อํานวยการ ได้แก่               
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี) กรรมการประจําหน่วยงาน บุคลากร        
ในหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์หาค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
2. วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมแต่ละด้าน  
3. วิเคราะห์เน้ือหาในประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (คําถามปลายเปิด)  
โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 
ช่วงคะแนน ระดับความคดิเห็น 
4.51-5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
ส่วนท่ี 4  การประเมินผลความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                 
จัดการศึกษา  

การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร             
จัดการศึกษาของคณะ/สํานัก/สถาบัน นํ้าหนักคะแนนรวมร้อยละ 10 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 มาตราส่วน แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. ระบบการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และด้านกายภาพของคณะ 

2. ระบบบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม
สําหรับการเรียน  ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์ 

3. ระบบบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสํานัก/สถาบัน 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
สํานักบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะอนุกรรมการประเมินผลความคิดเห็น ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและขอความ

ร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรตอบแบบสอบถามความคิดเห็น              
ในระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กําหนดให้เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อม
วิเคราะห์ข้อมูล โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ไว้ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ ประเมินระบบ               
การจัดการเรียนการเรียนการสอนของคณะ 

2. กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ประเมินระบบบริหาร              
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 



- 33 - 

 
3. กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประเมิน

ระบบการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการ-
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 จากจํานวนผู้ใช้บริการ                 
ปีที่ผ่านมา ประเมินระบบการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน  สํานักบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์หาค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
2. วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมแต่ละด้าน  
3. วิเคราะห์เน้ือหาในประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (คําถามปลายเปิด)  
โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 
ช่วงคะแนน ระดับความคดิเห็น 
4.51-5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 5 การประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน  
การประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณบดี/ผู้อํานวยการ นํ้าหนัก

คะแนนรวมร้อยละ 10 โดยดําเนินการบนพ้ืนฐานของกระบวนการคุณภาพ PDCA รวมทั้งการสัมภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. การนําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  
2. ระดับความสําเร็จของการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน��
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง กําหนดแนวทางการดําเนินงาน    
โดยแจ้งประเด็นและเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน              
ในปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินผลงานในปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เพ่ือให้ผู้บริหารส่วนราชการจัดทํารายงานและส่งข้อมูล
เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ต่อไป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. พิจารณาจากเอกสารข้อมูลที่ส่วนราชการนําเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. วิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
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 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 ระดับคะแนน การดําเนินงาน 
10 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีขั้นตอน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม   
 และแสดงระดับความสําเร็จ 
9 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีขั้นตอน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
 และแสดงระดับความสําเร็จ 
7 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีขั้นตอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม   
 และแสดงระดับความสําเร็จ 
6 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีขั้นตอน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม   
 แต่ไม่แสดงระดับความสําเร็จ 
 5 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีขั้นตอน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
 แต่ไม่แสดงระดับความสําเร็จ 
4 คะแนน มีการจัดทําโครงการและมีขั้นตอน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม   
 แต่ไม่แสดงระดับความสําเร็จ 
0 คะแนน ไม่มีการดําเนินกิจกรรมใด 

 

การแปลความหมายของระดับคุณภาพ 
การแปลความหมายของระดับคุณภาพของรายงานฉบับน้ี ใช้การแปลความหมายตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวบ่งช้ีหรือ               
ในภาพรวม  สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังน้ี 

ช่วงคะแนน  ระดับคณุภาพ 
4.51 - 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.51 - 4.50 หมายถึง ดี 
2.51 - 3.50 หมายถึง พอใช้ 
1.51 - 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  

 



 
 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี

และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามหลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 - 2566  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมีรายละเอียดแบงเปน 5 สวน  ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 40) 
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (รอยละ 40) โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย

และคณะ สํานัก/สถาบัน 15 หนวยงาน แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก  

ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร (รอยละ 30) ดังนี ้

1. การพัฒนาทองถิ่น มี 2 กลยุทธ ไดแก (1) บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่น  
และ (2) พัฒนาวังสวนบานแกวใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูมาตรฐานในระดับชาต ิ

2. การผลิตและพัฒนาครู มี 3 กลยุทธ ไดแก (1) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตร 
และกระบวนการผลิตใหมีสมรรนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning และสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ (2) พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ และ (3) บมเพาะ
นักศึกษาครู นักศึกษาศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา มี 4 กลยุทธ ไดแก (1) พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต  
(2) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน (3) พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ  
และ (4) พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มี 5 กลยุทธ ไดแก (1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  (2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ  (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  (4) เสริมสรางเครือขายกับชุมชนทองถิ่นหรือศิษยเกา
ในการระดมทุนและหารายได และ (5) สนับสนุนการจัดหารายไดและระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

วิธีการศึกษา คือ การวิเคราะหคารอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรและ
ในภาพรวมทุกประเด็นยุทธศาสตร  โดยใชแบบฟอรมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นจากแผนยุทธศาสตร 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 
และถอดเปนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 โดยการนําขอมูลจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 และ
นโยบายและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2557 - 2561 

ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานจากการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ใชแหลงขอมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ประจําปการศึกษา 2563 (รอยละ 10)  
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เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ คณะอนุกรรมการจึงนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหขอมูล
ปรากฏดังนี ้

1. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร ใชขอมูลจาก
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2563 โดยผลการวิเคราะห
คารอยละที่บรรลุเปาหมาย เปนดังนี ้

ตารางที่ 7 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สวนที่ 1 
การประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน 

ผลการดําเนินงาน  
สรุปผล
(คะแนน 
เต็ม 40) 

 
(2)+(4) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
(คะแนนเต็ม 30) 

ตามการประเมนิคุณภาพฯ 
(คะแนนเต็ม 10) 

ตัวชี้วัด 
ทุก 

โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ที่บรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
ตัวชี้วดัที่บรรลุ

เปาหมาย 

(1) 

รวม
คะแนน 

 

(2) 

คะแนนประเมิน 
ของ สกอ. 

 

(3) 

รวม 
คะแนน 

 

(4) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 45 31 68.88 20.67 4.51 9.02 29.69 

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได 29.69 จากคะแนนเต็ม 40 จากผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 45 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 68.88 เมื่อนําผลการประเมินถวงน้ําหนักรอยละ 30 ไดคะแนน 20.67 จากคะแนนเต็ม 30  และ
มีผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก 4.51 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 เม่ือนําผลการประเมินถวงน้ําหนักรอยละ 10 ไดคะแนน 9.02 จากคะแนนเต็ม 10 

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

ผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564) สรุปไดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 

ยุทธศาสตร 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนตัวชี้วัด  
ตัวชี้วดั 
ทั้งหมด 

บรรล ุ
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละที่ 
บรรลุเปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 38 10 9 1 90.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพฒันาคร ู 13 8 7 1 87.50 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดบัคณุภาพการศึกษา 104 15 11 4 73.33 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 116 12 4 8 33.33 

รวมทุกยุทธศาสตร 271 45 31 14 68.88 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในมิติของตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรหรือตาม
เปาหมายการใหบริการของกระทรวงท่ีกําหนดไว  



- 37 - 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามประเด็นยุทธศาสตร
โดยภาพรวมมี 271 โครงการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ 68.88 
เมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 2, 3 และ 4  ดําเนินการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 90.00, 87.50, 73.33 และ 33.33 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้  
 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาทองถิ่น ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดรอยละจํานวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลตอ
การลงชุมชนทองถ่ินในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เปนระยะเวลายาวนานตอเนื่อง 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ไมบรรุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดผลคะแนน O-NET 
หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจําการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลตอการจัดสอบ O-NET โดย สทศ. ให
โรงเรียนเขารวมสอบตามความสมัครใจ ทําใหโรงเรียนที่เขารวมพัฒนากับมหาวิทยาลัย เปดโอกาสใหนักเรียน
บางคนสอบ O-NET ตามความสนใจ คณะครุศาสตรจึงไมมีสามารถรวบรวมผลคะแนน O-NET ของนักเรียนได 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไดแก 
1. ตัวชี้วัดรอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงงดการสงนักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
2. ตัวชี้วัดจํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขารวมกิจกรรม/ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ COVID-19 จึงไมสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปงบประมาณ 2564 
3. ตัวชี้วัดรอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เนื่องจากมีการตั้งคาเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 85 

แตดําเนินงานได รอยละ 82.60 จึงไมบรรลุเปาหมาย 
4. ตัวชี้วัดรอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนสอบ 

Exit Exam หรือมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ  CEFR (B1) (Common 
European Framework of Reference for Languages) เนื่องจากมีการตั้งคาเปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 55 
แตดําเนินงานได รอยละ 13.89 จึงไมบรรลุเปาหมาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด ไดแก  
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

เนื่องจากมีผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท้ังหมด 45 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัด 
ไมบรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.88  

2. ตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานที่ผานการประเมินสํานักงานสีเขียว ระดับคะแนน ≥ 80 ตามมาตรฐาน 
Green Office เนื่องจากมีการตั้งคาเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 80 แตดําเนินงานไดรอยละ 20 จึงไมบรรลุเปาหมาย 

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ป 
พ.ศ. 2560 - 2564  เนื่องจากมีการตั้งคาเปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 85 แตดําเนินงานได รอยละ 76.92 
จึงไมบรรลุเปาหมาย 

4. ตัวชี้วัดจํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) การจัดการแขงขันตาง ๆ ถูกระงับทั้งหมด 

5. ตัวชี้วัดจํานวนนักศึกษาศิษยเกาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การจัดการแขงขันตาง ๆ ถูกระงับท้ังหมด 

6. ตัวชี้วัดการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการตามแผนที่ตั้งไวได  
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7. ตัวชี้วัดเงินทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการตามแผนที่ตั้งไวได 

8. ตัวชี้วัดการจัดหารายไดจากศิษยเกา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการตามแผนที่ตั้งไวได 

1.2 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  

ตารางท่ี 9  ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 จากตารางที่ 9 พบวา จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ีตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตนเอง ดังนี ้
 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐาน 5 ดาน ตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ในภาพรวม
อยูในระดับด ีผลการประเมิน คือ 4.51 เมื่อพิจารณาตามรายมาตรฐาน  พบวา  

 มาตรฐานที่อยูในระดับดีมาก มี 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ และ
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย  สวนมาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มี
คะแนน 4.72 คะแนน 
 มาตรฐานที่อยูในระดับดี มี 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน มีคะแนน 4.24 
คะแนน และมาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ มีคะแนน 4.36 คะแนน 

2. ผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก สถาบัน 
ขอมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประจําปการศึกษา 2563  ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยไมมีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 5 หนวยงาน ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป ดังนั้นในระดับสํานัก/สถาบันจึงเปน
การคิดคะแนนเฉพาะผลการดําเนินงานของหนวยงาน รอยละ 40 ไมรวมผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของหนวยงาน  ดังตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 ตามลําดับ  

มาตรฐานคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.00 ≤1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ตองปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช 

3.51-4.50 ระดับด ี
4.51-5.00 ระดับดีมาก I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 3.87 4.50 4.11 4.24 ด ี
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 3.86 5.00 5.00 4.72 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
และความเปนไทย 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ - 4.33 4.45 4.36 ด ี
ผลการประเมิน 5 มาตรฐาน 3.87 4.60 4.67 4.51 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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ตารางที่ 10 ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวม ระดับคณะ  

การประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผน 
(ตามหลักการและกรอบการ
ติดตามฯ พ.ศ. 2564 - 2566 

ประจําป พ.ศ. 2564) 

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 25 23 92.00 27.60 4.46 8.92 36.52 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 47 37 78.72 23.62 4.71 9.42 33.04 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 16 100.00 30.00 4.42 8.84 38.84 
4. คณะนิติศาสตร 30 23 76.67 23.00 4.64 9.28 32.28 
5. คณะนิเทศศาสตร 46 46 100.00 30.00 4.38 8.76 38.76 
6. คณะพยาบาลศาสตร 82 75 91.46 27.44 4.23 8.46 35.90 
7. คณะมนุษยศาสตรฯ 29 25 86.21 25.86 4.25 8.50 34.36 
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 40 40 100.00 30.00 4.06 8.12 38.12 
9. คณะวิทยาการจัดการ 39 39 100.00 30.00 4.60 9.20 39.20 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 56 56 100.00 30.00 4.75 9.50 39.50 
รวม 410 380      

จากตารางท่ี 10 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักการและกรอบการติดตามของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. 2564 - 2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมคณะที่มีคะแนนสูงที่สุด 
ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการดําเนินงาน 39.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 และคณะที่มี
คะแนนต่ําที่สุด ไดแก คณะนิติศาสตร มผีลการดําเนินงาน 32.28 คะแนน 

ตารางที่ 11 ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวม ระดับสํานัก/สถาบัน  
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

ตามหลักการและกรอบการตดิตามฯ พ.ศ. 2564 - 2566 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วดั 

ทุกโครงการ 
ตัวชี้วดัที่บรรล ุ

เปาหมาย 
รอยละตัวชี้วดั 
ที่บรรลุเปาหมาย 

สรุปผล 
(คะแนนเต็ม 40) 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 8 5 62.50 25.00 
2. สํานักงานอธิการบดี 9 9 100.00 40.00 
3. สํานักบริการวิชาการ 16 15 93.75 37.50 
4. สํานักวิทยบริการฯ 18 18 100.00 40.00 
5. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 37 31 83.78 33.51 

รวม 88 78   
 จากตารางที่ 11 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระดับสํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามหลักการและกรอบการติดตามของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 - 2566 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา หนวยงานสนับสนุนที่มีคะแนนสูงที่สุด ไดแก สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน  และหนวยงานที่มีคะแนนต่ําที่สุด ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีคะแนน 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน   
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2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 12  

ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยภาพรวม จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

หนวยงาน 

จํานวนโครงการ 
รวม 

โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

1. คณะครุศาสตร 2 10 1 7 20 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 - 3 1 8 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 - 3 5 10 
4. คณะนิติศาสตร 6 - 7 4 17 
5. คณะนิเทศศาสตร 4 - 8 9 21 
6. คณะพยาบาลศาสตร 9 - 22 3 34 
7. คณะมนุษยศาสตรฯ 2 - 3 3 8 
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 7 - 4 4 15 
9. คณะวิทยาการจัดการ 3 - 12 7 22 
10. คณะวิทยาศาสตรฯ 2 1 17 11 31 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - 2 5 8 
12. สํานักงานอธิการบดี 1 - - 7 8 
13. สํานักบริการวิชาการ 3 - - 2 5 
14. สํานักวิทยบริการฯ 1 1 7 7 16 
15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 3 - 3 9 15 

รวม 50 12 92 84 238 

 จากตารางที่ 12 พบวา คณะทีม่ีผลการดําเนินงานครบทุกประเด็นยุทธศาสตร 2 คณะ ไดแก คณะครุศาสตร 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนคณะอ่ืน ๆ มีผลการดําเนินงาน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ยกเวน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ลําดับที่ 11 - 15  สํานัก/สถาบัน ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น พบวา สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังคงมีผลการดําเนินงานครบทุกประเด็นยุทธศาสตร  โดยมีหนวยงานสนับสนุน        

2 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร ยกเวนยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ท้ังนี้ โดยสํานักงานอธิการบดีและ

สํานักบริการวิชาการ ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร  
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2.1.1 คณะครุศาสตร 

ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะครุศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางท่ี 13 

ตารางที ่13 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะครุศาสตร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 8 8 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

10 10 - 7 7 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

1 1 - 4 2 2 50.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

7 7 - 6 6 - 100.00 

รวม 20 20 - 25 23 2 92.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะครุศาสตร 

จากตารางที่ 13 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร โดยภาพรวมมี 

20 โครงการ 25 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด      

คิดเปนรอยละ 92.00 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย

รอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1, 2 และ 4 โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดําเนินการบรรลุเปาหมาย

รอยละ 50.00  

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้  

 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด  

1. ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริหารพัฒนางานวิจัย เนื่องจากการตั้งคา

เปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัดสูงถึงรอยละ 90 แตคณะดําเนินการไดรอยละ 70 ทําใหไมบรรลุเปาหมาย 
2. ตัวชี้วัดทุนสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากการตั้งคาเปาหมายทุนสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ยตอ

จํานวนอาจารยประจําคณะ 25,000 บาทตอคน แตคณะไดรับทุนสนับสนุนเฉลี่ยเพียง 9,098.04 บาทตอคน 

ทําใหไมบรรลุเปาหมาย  
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2.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

4 4 - 9 6 3 66.67 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

3 3 - 16 15 1 93.75 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

1 1 - 18 16 2 88.89 

รวม 8 8 - 43 37 6 86.05 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จากตารางที่ 14  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยภาพรวม 

มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 8 โครงการ 43 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมาย 
37 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.05 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1, 3 

และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 66.67, 93.75 และ 88.89 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี ้

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย เนื่องจากไมมีอาจารยขอรับทุนสนับสนุน 
2. ตัวชี้วัดผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมที่นักศึกษามีสวนรวมและนําไปใชประโยชน         

เพ่ือทองถ่ิน เนื่องจากมีผลงานนวัตกรรมเพียง 4 เรื่อง 

3. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก
งดจัดกิจกรรมจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการ

ประชุมเพื่อวางแผนความตองการดานครุภัณฑและสิ่งกอสราง ป 2556 เนื่องจากไมมีการจัดประชุมจากสถานการณ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดจํานวนหนวยงานหรือองคกรท่ีใหความรวมมือดานเครื่องมืออุปกรณในการเรียน           
การสอนภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีหนวยงานที่ใหความรวมมือเพียง 4 หนวยงาน 

2. ตัวชี้วัดมีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีโครงการพัฒนาผูบริหาร 
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2.1.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 3 3 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

3 3 - 5 5 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

5 5 - 8 8 - 100.00 

รวม 10 10 - 16 16 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จากตารางที่ 15  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 10 โครงการ 16 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 

2.1.4 คณะนิติศาสตร 
 ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะนิติศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางท่ี 16 

ตารางที่ 16 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะนิติศาสตร  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

6 2 4 12 6 6 50.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

7 7 - 14 13 1 92.86 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

4 4 - 4 4 - 100.00 

รวม 17 13 4 30 23 7 76.67 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะนิติศาสตร  
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จากตารางท่ี 16  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะนิติศาสตร โดยภาพรวมมี 

3 ประเด็นยุทธศาสตร 17 โครงการ 30 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ 13 โครงการและดําเนินการบรรลุ

เปาหมาย 23 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 76.67 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร พบวาประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีบรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 3 

ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 50.00 และ 92.86 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี ้

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน ไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขารวมโครงการถายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสํานักงานอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ํา) เนื่องจากงดจัดกิจกรรมจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. ตัวชี้วัดความพึงพอใจโครงการถายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสํานักงานอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ํา) เนื่องจากงดจัดกิจกรรมจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขารวมโครงการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพีชิงถวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ครั้งท่ี 3 เนื่องจากงดจัดกิจกรรมจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4. ตัวชี้วัดความพึงพอใจโครงการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพีชิงถวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากงดจัดกิจกรรมจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

5. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขารวมโครงการบูรณาการเสริมสรางความรูสูประชาชนในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 4 เนื่องจากงดจัดกิจกรรม

จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

6. ตัวชี้วัดความพึงพอใจโครงการบูรณาการเสริมสรางความรูสูประชาชนในการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 4 เนื่องจากงดจัดกิจกรรม

จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดโครงการ 

กีฬาวังสวนบานแกวเกมสประจําปการศึกษา 2563 เนื่องจากงดจัดกิจกรรมจากสถานการณแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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2.1.5 คณะนิเทศศาสตร 

ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะนิเทศศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางท่ี 17 

ตารางที ่17 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะนิเทศศาสตร  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

4 4 - 6 6 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

8 8 - 18 18 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

9 9 - 22 22 - 100.00 

รวม 21 21 - 46 46 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะนิเทศศาสตร 

จากตารางท่ี 17 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะนิเทศศาสตร โดยภาพรวม
ม ี3 ประเด็นยุทธศาสตร 21 โครงการ 46 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุ
เปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  

2.1.6 คณะพยาบาลศาสตร 
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะพยาบาลศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

9 8 1 30 29 1 96.67 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

22 18 4 44 38 6 86.36 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

3 3 - 8 8 - 100.00 

รวม 34 29 5 82 75 7 91.46 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร 
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จากตารางท่ี 18 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร โดยภาพรวม 
มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 34 โครงการ 82 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ 29 โครงการและบรรลุเปาหมาย 75 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 91.46 เมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตรพบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 
ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 3 บรรลุเปาหมายรอยละ 96.67 และ 86.36 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการรับนักศึกษาในป

การศึกษา 2564 ของโครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2564 
เนื่องจากอยูระหวางการจัดทํารางระเบียบการเงนิฯ และเสนอโครงการตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ไดแก  
1. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขารวมโครงการสรางความสุขแดนอง เนื่องในวันเด็กแหงชาติ (องคการบริหาร

สวนจังหวัดจันทบุรีและเทศบาลทาชาง) เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีและเทศบาลทาชางงดจัดโครงการ
จากสถานการณ COVID-19 

2. ตัวชี้วัดคาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคและระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการปฐม
พยาบาลคายชมพูเขียว ปการศึกษา 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรม จากสถานการณแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ตัวชี้วัดนักศึกษาใหมเขารวมโครงการคายชมพู-เขียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรมจาก
สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4. ตัวชี้วัดจํานวนนักศึกษาพยาบาลเขารวมโครงการคายชมพ-ูเขียว  เนื่องจากมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรม 
จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

5. ตัวชี้วัดคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของโครงการปฐมพยาบาลงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรม จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

6. ตัวชี้วัดคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและตราศักดิเดชน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรม จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
2.1.7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 6 6 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

3 3 - 13 12 - 92.30 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

3 3 - 10 7 3 70.00 

รวม 8 8 - 29 25 4 86.20 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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จากตารางท่ี 19  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 8 โครงการ 29 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการทุกโครงการและ

ดําเนินการบรรลุเปาหมาย 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.20 และเมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตร 
พบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สวนประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 92.30 และ 70.00 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดรอยละ

ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ระดับปริญญาตรีที่สอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR เนื่องจากนักศึกษา

แตละคนมีระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดจํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมข้ึน เนื่องจากสถานการณ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหหนวยงานตาง ๆ งดจัดกิจกรรม  
2. ตัวชี้วัดผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เน่ืองจากการไมบรรลุเปาหมายของอัตราการคงอยู

ของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก ทําใหผลรวมระดับคณะลดลง 

3. ตัวชี้วัดเงินทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก เนื่องจากทุนสนับสนุนวิจัยทางดานสายสังคมศาสตร
ไดรับการสนับสนุนคอนขางยาก 

2.1.8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางท่ี 20 

ตารางที ่20 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

7 7 - 19 19 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

4 4 - 9 9 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

4 4 - 12 12 - 100.00 

รวม 15 15 - 40 40 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากตารางท่ี 20 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 15 โครงการ 40 ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ
ไดทุกโครงการและดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  
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2.1.9 คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 21 

ตารางที ่21 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

3 3 - 4 4 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

12 12 - 23 23 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

7 7 - 12 12 - 100.00 

รวม 22 22 - 39 39 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ 

จากตารางท่ี 21 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการโดยภาพรวม
มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 22 โครงการ 39 ตัวชี้วัด  คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและบรรลุเปาหมาย
ทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00  
 

2.1.10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 22 

ตารางที่ 22 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2 2 - 5 5 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

1 1 - 3 3 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

17 17 - 34 34 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

11 11 - 14 14 - 100.00 

รวม 31 31 - 56 56 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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จากตารางท่ี 22  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 31 โครงการ 56 ตัวชี้วัด   คณะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการและ
บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 

2.1.11 สถาบันวิจัยและพฒันา 
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 - 1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

2 2 - 2 1 1 50.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

5 5 - 5 3 2 60.00 

รวม 8 8 - 8 5 3 62.50 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จากตารางที ่23  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยภาพรวม 

มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 8 โครงการ 8 ตัวชี้วัด   หนวยงานสามารถดําเนินการทุกโครงการและบรรลุเปาหมาย 
5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.50 เม่ือพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตรพบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมาย

รอยละ 50.00 และ 60.00 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี ้

 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัด

งานวิจัยที่สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร 
เนื่องจากยังอยูระหวางการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและดําเนินการตีพิมพเผยแพร 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ของ
โครงการคาโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารเพ่ือการบริหารงาน (โทรศัพทเคลื่อนที่) เนื่องจากไดรับ
ใบเสร็จรับเงินลาชา จึงเบิกจายไมทันในรอบปงบประมาณ  

2. ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ของ
โครงการคาโทรศัพทในการติดตอสื่อสารเพื่อ การบริหารงาน (โทรศัพทประจําสํานักงาน) เนื่องจากไดรับ
ใบเสร็จรับเงินลาชา จึงเบิกจายไมทันในรอบปงบประมาณ  
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2.1.12 สํานักงานอธิการบด ี
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักงานอธิการบดีตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 24 

ตารางที่ 24 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ สํานักงานอธิการบดี จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 - 1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

7 7 - 8 8 - 100.00 

รวม 8 8 - 9 9 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานอธิการบด ี

จากตารางท่ี 24  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี โดยภาพรวม
มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร 8 โครงการ 9 ตัวช้ีวัด  สามารถดําเนินการไดทุกโครงการและบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 100.00 

 
2.1.13 สํานักบริการวิชาการ 

ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ สํานักบริการวิชาการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

3 3 - 7 6 1 85.71 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

2 2 - 9 9 - 100.00 

รวม 5 5  16 15 1 93.80 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักบริการวชิาการ 
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จากตารางท่ี 25 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักบริการวิชาการ โดยภาพรวม

มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร 5 โครงการ 16 ตัวชี้วัด หนวยงานสามารถดําเนินการทุกโครงการและบรรลุเปาหมาย 

15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.80 เมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตรพบวาประเด็นยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย

รอยละ 100 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สวนประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 85.71 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้   

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดรอยละจํานวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             

ทําใหขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่วางแผนไว 

 

2.1.14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 26 

ตารางที่ 26 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

1 1 - 3 3 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

1 1 - 1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

7 7 - 7 7 - 100.00 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

7 7 - 7 7 - 100.00 

รวม 16 16 - 18 18 - 100.00 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากตารางท่ี 26  พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยภาพรวมมี 16 โครงการ 18 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดทุกโครงการและบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 100.00  
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2.1.15 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน 

ผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางที่ 27 

ตารางที ่27 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนตัวชี้วัด 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ดําเนนิการ ไมดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมบรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละทีบ่รรล ุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่  1  
การพัฒนาทองถ่ิน 

3 3 - 15 14 1 93.33 

ยุทธศาสตรที่  2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

- - - - - - - 

ยุทธศาสตรที่  3 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

3 3 - 7 4 3 57.14 

ยุทธศาสตรที่  4 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

9 9 - 15 13 2 86.67 

รวม 15 15 - 37 31 6 83.78 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

จากตารางท่ี 27 พบวา ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

โดยภาพรวมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร 15 โครงการ 37 ตัวชี้วัด  หนวยงานสามารถดําเนินการทุกโครงการและบรรลุ

เปาหมาย 31 ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ 83.78 เมื่อพิจารณาแตละประเด็นยุทธศาสตรพบวาประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 

2 และ 4 ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 93.33, 57.14 และ 86.67 ตามลําดับ 

สรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้    

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดจํานวนผูเขามา              

มีสวนรวมตอศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขาเยี่ยมชมวังสวนบานแกว เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. ตัวชี้วัดจํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเที่ยววังสวนบานแกว เนื่องจากสถานการณแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. ตัวชี้วัดแหลงเรียนรูไดรับการพัฒนาผานสื่อที่ทันสมัย เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

1. ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน เนื่องจาก 

ขาดความตอเนื่องในการติดตามผลการดําเนินงานดวยมีการเปลี่ยนผานผูบริหารขององคกร 

2. ตัวชี้วัดการจัดหารายได เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให

ตองปดสถานที่การเขาเยี่ยมชมวังสวนบานแกว  
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2.2   ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563 

 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 10 หนวยงาน ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563  โดยมีการแปลผลคะแนน 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 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังตารางท่ี 28  

ตารางที่ 28  ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประจําปการศกึษา 2563 และเปรียบเทียบผลของปการศกึษาที่ผานมา 

หนวยงาน 

กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนนผลการประเมิน 
1 

ผลลัพธ 
ผูเรยีน 

2 
การวิจยัและ
นวัตกรรม 

3 
การบริการ
วิชาการ 

4 
ศิลปะ

วัฒนธรรมฯ 

5 
การบริหาร

จัดการ 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2562 

(ปจจุบัน) (ปที่ผานมา) 

1. คณะครุศาสตร 4.31 4.21 5.00 5.00 4.67 4.46  (ดี) 4.22  (ดี) 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.47 5.00 5.00 5.00 4.67 4.71  (ดีมาก) 4.52  (ดีมาก) 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.16 4.56 5.00 5.00 4.33 4.42  (ดี) 4.46  (ด)ี 

4. คณะนิติศาสตร 4.60 4.93 5.00 5.00 4.00 4.64  (ดีมาก) 3.94  (ดี) 

5. คณะนิเทศศาสตร 4.01 4.68 5.00 5.00 4.33 4.38  (ดี) 4.11  (ด)ี 

6. คณะพยาบาลศาสตร 3.71 4.39 5.00 5.00 4.67 4.23  (ดี) 3.67  (ด)ี 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 4.28 3.35 5.00 5.00 4.67 4.25  (ดี) 4.05  (ด)ี 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.17 2.69 5.00 5.00 4.67 4.06  (ดี) 3.75  (ด)ี 

9. คณะวิทยาการจัดการ 4.35 5.00 5.00 5.00 4.33 4.60  (ดีมาก) 4.22  (ดี) 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 4.56 5.00 5.00 5.00 4.67 4.75  (ดีมาก) 4.48  (ดี) 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2563 

 จากตารางที่ 28 พบวา หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการศกึษา ประจําปการศึกษา 2563 อยูในระดับดีมาก 4 หนวยงาน ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะนิติศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะอื่นมีผลการดําเนินงาน 

อยูในระดับดทีั้งหมด 

 ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2563 ไดทําการยกเลิกการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ เชนเดียวกันกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการดําเนินการจัดทําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนเองในระดับมหาวิทยาลัย  



สวนที่  2  การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (รอยละ 20) 
 

การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ โดยประเมินใน 2 ประเด็น ไดแก  

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ          

ของแตละหนวยงานทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน ไดแก เอกสารระบบกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ  นโยบายการบริหาร

จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  รายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน               

แผนปรับปรุงคุณภาพ และผูบริหาร  อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ วิธีการศึกษาใชการวิเคราะหและ

สังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณดวยแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

ระยะเวลาที่ดําเนินการประเมินตั้งแตเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

 

1.  การขอและการจัดสรรงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยใหแตละ

คณะ สํานักและสถาบันภายในมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณและรายละเอียดโครงการ

พรอมแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของแตละคณะ สํานัก และสถาบันใหมีความสอดคลองตาม

ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกองนโยบายและแผน (สํานักงานอธิการบดี) จัดสรร

งบประมาณพิจารณาดําเนินการของบประมาณและจัดสรรเงินงบประมาณใหกับคณะ สํานัก และสถาบันตอไป 

เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหกับ

มหาวิทยาลัยแลว กองนโยบายและแผน (สํานักงานอธิการบดี) จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณพรอมแจง

กรอบงบประมาณใหแตละคณะ สํานัก และสถาบันทราบ เพื่อดําเนินการเสนอโครงการตามแผนงบประมาณ

และแผนปฏิบัติงานตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ เมื่อกองนโยบายและแผน (สํานักงานอธิการบดี) ไดรับ

รายละเอียดโครงการตามแผนงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานจากแตละหนวยงานดังกลาวแลว                 

จึงดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและเสนอโครงการใหอธิการบดีลงนาม และใหหนวยงานบันทึกขอมูล

งบประมาณลงในระบบ MIS เพ่ือใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนอนุมัติงบประมาณ

ในระบบใหกับคณะ สํานักและสถาบันตอไป 
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2.  การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ สํานัก และสถาบัน 

เมื่อคณะ สํานัก และสถาบัน ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาใหแตละ

คณะ สํานัก และสถาบัน จึงจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรใหแตละหนวยงานภายในคณะ สํานัก และสถาบันไดรับทราบ               

และมอบหมายใหแตละหนวยงานดําเนินการเขียนโครงการตามแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของ 

แตละหนวยงาน ซึ่งโครงการจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย เมื่อหนวยงานไดรับ

อนุมัติโครงการและไดรับจัดสรรงบประมาณแลวจึงดําเนินการตามแผนงานของโครงการใหเปนไปตาม

เปาหมายตอไป โดยแตละคณะ สํานัก และสถาบัน จะมีการบริหารงบประมาณ  โดยสรุปคือ 

1. เนนการใชจายเงินงบประมาณแผนดินกอนงบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดใหทุกกลุมงานภายในคณะ สํานัก และสถาบันนั้น ๆ จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ โดยกําหนดคาเปาหมายหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัด 

3. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส  โดยเนนใหสอดคลองกับนโยบายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของภาครัฐ 

4. มีการติดตามเรงรัดการใชจายเงินโดยติดตามการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส  

ทั้งนี้ แนวทางในการจัดสรรงบประมาณของแตละคณะ สํานัก และสถาบัน มีลักษณะท่ีแตกตางกัน 

ตามบริบทและภารกิจหลักของหนวยงาน เชน  บางหนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน              

แบงออกเปน 3 สวน คือ งบบริหารจัดการคณะ (บริหารจัดการทั่วไป) งบบริหารสาขาวิชา (จัดสรรใหแตละ

สาขาวิชา) และงบบริหารวิชาการ  หรือบางหนวยงานแบงการจัดสรรงบประมาณใหตามพันธกิจ และกลยุทธ

ของหนวยงาน เปนตน 
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ที่มา : กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบด ี

3. ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน แจงกรอบการจัดสรรงบประมาณ แหลงเงินและ
งบประมาณใหหนวยงานทราบเพื่อเขยีนโครงการตามกรอบงบประมาณ 

หนวยงานเขียนโครงการตามยอดงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(สงโครงการในรูปแบบเอกสารและ file excel) 

กองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกตอง 
  

อธิการบดีอนุมัตโิครงการ 

หนวยงานจัดทําเลมแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  (ฉบับสมบรูณ) 
สงกองแผนฯ พรอมfile excel และบันทึกขอมูลในระบบ MIS 

  

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

อนุมัติ 

ไมอนุมัต ิ

ผูบริหารมหาวทิยาลัย (CEO) กาํหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณตามภารกิจ 
และยทุธศาสตรของมหาวิทยาลยั ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ...  

ไมอนุมัติ 
กองนโยบายและแผนฯ                                                                                        

นําเสนอนโยบาย วิธีการจดัสรรงบประมาณ และกรอบงบประมาณ 
ผานผูบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 

อนุมตั ิ
อนุมัติ 

ไมถูกตอง 

กองนโยบายและแผน ตรวจสอบขอมูล 
ในระบบ MIS 

หนวยงานดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติงานและงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน อนุมัตงิบประมาณในระบบ MIS 
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ตารางที่ 29 ปฏิทินการดําเนินงานงบประมาณสําหรับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ข้ันตอน 
ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

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. 2564 

  
 

 

4 หนวยงานรายงานผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

  
 

                    
5 หนวยงานเขียนโครงการเพื่อจัดทําคําของบประมาณ

แผนดิน ( หมวด : งบประมาณลงทุน ) ป พ.ศ. 2565 
      

 

                    

ที่มา : กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบด ี
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4.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 30 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณแผนดิน 483,207,500.00  

 หัก  เบิกจายงบประมาณ 361,580,721.00  

 หัก  เงนิกันเหลื่อมป 
(ประกอบดวย : ระบุรายการ) 
 

117,967,212.50 ประกอบดวย รายการดังตอไปนี ้
- งานปรับปรุงซอมแซมอาคารคลังน้ํามัน (วงัสวนบานแกว)    1,104,845.00 
- งานปรับปรุงซอมแซมอาคารกองชาง (วังสวนบานแกว)   2,540,107.00 
- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (คณะเทคโนโลยกีารเกษตร)  3,500,000.00 
- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (บริเวณสันเขือ่น)   4,238,000.00 
- หอพักนกัศึกษา     57,994,400.00 
- งานปรับปรุงซอมแซมพระตําหนักแดงและพระตําหนักนอย   18,172,524.00 
- ปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปา      4,797,500.00 
- สถานีไฟฟายอยระบบ 115 กิโลโวลต     6,210,340.00 
- งานปรับปรุงซอมแซมพระตําหนักเทา (วังสวนบานแกว) 18,172,524.00 
- เตาเผาเซรามิกอุณหภูมิสูง 1,700 องศาเซลเซียส       389,800.00 
- ครุภัณฑหองประชุม         847,172.50 
    รวม       117,967,212.50 

 คงเหลือ : คืนกรมบัญชกีลาง 3,659,566.92 งบประมาณสวนคนืกรมบัญชกีลาง (งบประมาณแผนดิน) ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี ้(รายงาน GFMIS ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564) จําแนกตามผลผลติ 

- แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพฯ   3,658,043.94 
- แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม                       1,522.98 

    รวม          3,659,566.92 

2 เงินงบรายได   

 จัดเก็บจริง 187,724,963.75 การจัดเก็บจริงจากบัญชี (ขอมูลกลุมงานการเงิน : รวมเงินไดจากโรงเรียนสาธิตฯ) 

 ประมาณการรายได 100% 201,317,600.00 ประมาณการจากเงินเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา+รายไดโรงเรียนสาธิต 

 20% ของเงินรายได  
(คืนคงคลังมหาวิทยาลัย) 

40,263,600.00  

 งบประมาณที่นํามาจัดสรร 161,054,000.00 มติเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ 7/2563            
วันที ่3 สิงหาคม 2563 

 หัก  เบิกจายงบประมาณ 
 

139,485,300.00  

 หัก  เงนิกันเหลื่อมป 
(ประกอบดวย : ระบุรายการ) 
 

21,568,700.00 ประกอบดวย รายการดังตอไปนี ้
- โครงการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย 17,600,000.00 
- คาเบ้ียประชุม คณะทํางาน อว.สวนหนา     67,680.00 
- คาใชจายโครงการประชุมการศกึษาวจิัยและพัฒนากัญชา     68,400.00 
- คาใชจายโครงการประชุมการศกึษาวจิัยและพัฒนากัญชา       6,600.00 
- การผลิตสื่อเทดิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ ี    201,160.00 
- จางซอมตู mdbพรอมอุปกรณ     99,510.00 
- การจัดการแขงขันกฬีามหาวทิยาลัย ครั้งที4่8 (เจาภาพ)    330,100.00 
- พัฒนาและสงเสริมงานวจิัย    100,000.00 
- สนับสนนุการวจิัยของคณาจารยและบุคลากร  1,485,250.00 
- โครงการกองทนุการศึกษาตอสําหรับบุคคลทั่วไป  1,610,000.00 

    รวม         21,568,700.00 

 คงเหลือ : คืนคลังมหาวิทยาลัย 0.00  
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ตารางที่ 30 (ตอ) 

ลําดับ รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 รวมงบประมาณทั้ง 2 ประเภท 644,261,500.00  

 รวมการใชจายงบประมาณ 501,066,021.00  

 เงินกันเหลื่อมป 139,535,912.50  
 

เงินคืนคลังมหาวิทยาลัย 0.00  

 เงินสงคนืกรมบัญชีกลาง 3,659,566.92  

 เงินคงเหลือ 0.00  

ที่มา  :  กองนโยบายและแผน  และกลุมงานการเงนิ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
 

 จากตารางท่ี 30 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

644,261,500 บาท  ซึ่งงบประมาณทั้งหมดนี้มีการเบิกจายจนถึงสิ้นปงบประมาณ ดังนี ้

1. เงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 483,207,500.00 บาท  เบิกจาย

จํานวน 361,580,721.00 บาท และเปนเงินกันเหลื่อมปของมหาวิทยาลัย จํานวน 117,967,212.50 บาท  

สรุปงบประมาณแผนดินคงเหลือทั้งสิ้น 3,659,566.92 บาท  ในสวนนี้มหาวิทยาลัยไดนําเงินสงคืนกรมบัญชีกลาง 

2. เงินงบรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการประมาณการรายได 100% จาก

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาและโรงเรียนสาธิต จํานวน 201,317,600.00 บาท  แตมีการจัดเก็บจริง

ตามบัญชี (ขอมูลจากหนวยงานการเงิน) ที่รวมรายไดจากโรงเรียนสาธิต เปนเงิน 187,724,963.75 บาท และ

ทําการประมาณการ 20% เพ่ือเก็บเงินเขาเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นปงบประมาณ จํานวน 

40,263,600.00 บาท  สวนที่เหลือนํามาจัดสรรในการใชจายระหวางปจํานวน 161,054,000.00 บาท  มีการ

เบิกจายงบประมาณรายไดระหวางปจํานวน 139,485,300.00 บาท และมีการกันเงินเหลื่อมปจํานวน 

21,568,700.00 บาท  สรุปมีการเบิกจายเงินงบรายไดทัง้หมดโดยไมมีงบรายไดคงเหลือ 

3. งบประมาณรวมทั้งสองประเภทไมมียอดเงินคงเหลือ ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและงบรายได             

จากจํานวนเงินทั้งสิ้น 644,261,500.00 บาท หักการเบิกจายงบประมาณ 501,066,021.00 บาท โดยมีเงิน              

กันเหลื่อมของงบประมาณทั้งสองประเภท เปนเงิน 139,535,912.50 บาท และเงินสงคืนกรมบัญชีกลาง 

3,659,566.92 บาท   
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 4.1  ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท 
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 483,207,500.00 บาท งบรายไดจํานวน 161,054,000.00 บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 644,261,500.00 บาท สรุปการเบิกจายงบประมาณแผนดิน จํานวน 479,547,933.08 บาท คิดเปนรอยละ 99.24 และการเบิกจายงบรายได จํานวน 
139,485,300.00 บาท คิดเปนรอยละ 86.61  รวมการเบิกจายงบประมาณทุกประเภท จํานวน 619,033,233.08 บาท คิดเปนรอยละ 96.08  ดังแสดงในตารางที ่31 

ตารางที่ 31 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จําแนกตามหนวยงาน) ไมรวมรายการบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)                  
คาสอนและคาคมุสอบ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการทุนการศึกษา คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษา และกองทุนวิจัย 

หนวยงาน  
งบประมาณแผนดิน งบรายได รวมงบทุกประเภท คะแนน 

ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง 
รอยละ 

(เบิกจาย) 
ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง 

รอยละ 
(เบิกจาย) 

ไดรับจัดสรร เบิกจายจริง 
รอยละ 

(เบิกจาย) 
รวม 

เต็ม 10 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี 483,207,500.00 479,547,933.08 99.24 161,054,000.00 139,485,300.00 86.61 644,261,500.00 619,033,233.08 96.08 9.61 

1. คณะครศุาสตร 3,112,000.00 3,104,845.00 99.77 3,507,000.00 3,437,337.00 98.01 6,619,000.00 6,542,182.00 98.84 9.88 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,012,000.00 1,004,459.00 99.25 220,000.00 218,866.00 99.48 1,232,000.00 1,223,325.00 99.30 9.93 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,684,300.00 1,633,798.90 97.00 570,000.00 569,950.00 99.99 2,254,300.00 2,203,748.90 97.76 9.78 

4. คณะนิติศาสตร 715,000.00 598,737.00 83.74 185,000.00 163,420.28 88.34 900,000.00 762,157.28 84.68 8.47 

5. คณะนิเทศศาสตร 715,000.00 607,857.00 85.01 477,000.00 473,690.00 99.31 1,192,000.00 1,081,547.00 90.73 9.07 

6. คณะพยาบาลศาสตร 1,336,000.00 1,292,224.00 96.72 103,800.00 97,589.59 94.02 1,439,800.00 1,389,813.59 96.53 9.65 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 912,000.00 903,863.74 99.11 4,132,700.00 4,048,139.69 97.95 5,044,700.00 4,952,003.43 98.16 9.82 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 770,000.00 769,929.00 99.99 536,000.00 534,700.00 99.76 1,306,000.00 1,304,629.00 99.90 9.99 

9. คณะวิทยาการจัดการ 977,000.00 976,769.17 99.98 3,489,000.00 3,011,390.00 86.31 4,466,000.00 3,988,159.17 89.30 8.93 

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 2,262,000.00 2,179,218.00 96.34 882,000.00 878,354.00 99.59 3,144,000.00 3,057,572.00 97.25 9.73 

11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 752,000.00 747,209.89 99.36 82,000.00 73,381.20 89.49 834,000.00 820,591.09 98.39 9.84 

12. สํานักงานอธิการบด ี 15,629,900.00 15,005,385.66 96.00 13,604,000.00 10,812,938.52 79.48 29,233,900.00 25,818,324.18 88.32 8.83 

13. สํานักบริการวิชาการ 2,220,000.00 2,148,457.22 96.78 48,400.00 47,686.85 98.53 2,268,400.00 2,196,144.07 96.81 9.68 

14. สํานักวิทยบริการฯ 3,813,000.00 3,150,502.18 82.63 112,000.00 110,075.56 98.28 3,925,000.00 3,260,577.74 83.07 8.31 

15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4,055,600.00 4,012,351.71 98.93 70,000.00 60,868.00 86.95 4,125,600.00 4,073,219.71 98.73 9.87 

จากตารางที่ 31 พบวา หนวยงานท่ีสามารถเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภทไดมากกวารอยละ 99 จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ และ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ 99.90 และ 99.30 ตามลําดับ

- 60 - 



- 61 - 
 

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 

4.2  ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณแผนดินและงบรายได ตามมาตรฐานการเบิกจายภาครัฐที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

ตามเกณฑมาตรการเบิกจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สะสม) ไตรมาสที่ 1 - 4 ไดแก 23%,  54%,  77%  และ 100% ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 32 

ตารางท่ี 32 ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรวมทุกประเภทรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับเกณฑตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 ี 644,261,500.00 123,744,358.20 19.21 2.09 286,331,695.12 44.44 2.06 402,025,464.25 62.40 2.03 619,033,233.08 96.08 2.40 8.58 

1 คณะครุศาสตร 6,619,000.00 638,090.00 9.64 1.05 1,414,900.00 21.38 0.99 2,855,874.00 43.15 1.40 6,542,182.00 98.84 2.47 5.91 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,232,000.00 50,817.00 4.12 0.45 336,284.00 27.30 1.26 650,432.00 52.79 1.71 1,223,325.00 99.30 2.48 5.91 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,254,300.00 521,757.46 23.14 2.50 1,085,825.89 48.17 2.23 1,302,122.80 57.76 1.88 2,203,748.90 97.76 2.44 9.05 
4 คณะนิติศาสตร 900,000.00 316,953.00 35.22 2.50 497,911.20 55.32 2.50 662,893.38 73.65 2.39 762,157.28 84.68 2.12 9.51 
5 คณะนิเทศศาสตร 1,192,000.00 311,829.00 26.16 2.50 594,727.00 49.89 2.31 783,060.49 65.69 2.13 1,081,547.00 90.73 2.27 9.21 
6 คณะพยาบาลศาสตร 1,439,800.00 123,604.69 8.58 0.93 193,693.27 13.45 0.62 708,004.61 49.17 1.60 1,389,813.59 96.53 2.41 5.56 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 5,044,700.00 995,990.85 19.74 2.15 1,714,082.69 33.98 1.57 2,518,743.82 49.93 1.62 4,952,003.43 98.16 2.45 7.79 
8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 1,306,000.00 524,348.00 40.15 2.50 740,608.00 56.71 2.50 996,913.00 76.33 2.48 1,304,629.00 99.90 2.50 9.98 
9 คณะวิทยาการจัดการ 4,466,000.00 845,447.00 18.93 2.06 1,339,883.17 30.00 1.39 2,380,433.17 53.30 1.73 3,988,159.17 89.30 2.23 7.41 
10 คณะวิทยาศาสตรฯ 3,144,000.00 968,851.00 30.82 2.50 1,534,633.00 48.81 2.26 2,288,176.00 72.78 2.36 3,057,572.00 97.25 2.43 9.55 
11 สถาบันวิจยัและพัฒนา 834,000.00 46,762.45 5.61 0.61 348,944.45 41.84 1.94 502,183.71 60.21 1.95 820,591.09 98.39 2.46 6.96 
12 สํานักงานอธิการบด ี 29,233,900.00 9,041,084.66 30.93 2.50 18,717,415.70 64.03 2.50 22,222,720.91 76.02 2.47 25,818,324.18 88.32 2.21 9.68 
13 สํานักบริการวิชาการ 2,268,400.00 80,009.41 3.53 0.38 162,660.27 7.17 0.33 833,154.21 36.73 1.19 2,196,144.07 96.81 2.42 4.33 
14 สํานักวิทยบริการฯ 3,925,000.00 322,106.81 8.21 0.89 997,217.07 25.41 1.18 1,775,922.33 45.25 1.47 3,260,577.74 83.07 2.08 5.61 
15 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4,125,600.00 1,983,424.00 48.08 2.50 2,528,069.29 61.28 2.50 2,914,509.67 70.64 2.29 4,073,219.71 98.73 2.47 9.76 

 

จากตารางที่ 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 644,261,500.00บาท  ใชจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 
จํานวน 123,744,358.20 บาท คิดเปนรอยละ 19.21  ใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2 จํานวน 286,331,695.12 บาท คิดเปนรอยละ 44.44 ใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 3 
จํานวน 402,025,464.25 บาท คิดเปนรอยละ 62.40 และใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 จํานวน 619,033,233.08 บาท คิดเปนรอยละ 96.08  คะแนนรวมประสิทธิผลการใช
จายของมหาวิทยาลัย 8.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยประสิทธิผลการใชจายงบประมาณแผนดิน งบรายได และงบประมาณทุกประเภทจําแนกตามหนวยงาน  
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ตารางที่ 33 สรุปผลคะแนนการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 ี 644,261,500.00 619,033,233.08 96.08 9.61 2.09 2.06 2.03 2.40 8.57 18.19 
1 คณะครุศาสตร 6,619,000.00 6,542,182.00 98.84 9.88 1.05 0.99 1.40 2.47 5.91 15.79 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,232,000.00 1,223,325.00 99.30 9.93 0.45 1.26 1.71 2.48 5.91 15.83 

3 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 2,254,300.00 2,203,748.90 97.76 9.78 2.50 2.23 1.88 2.44 9.05 18.83 

4 คณะนติิศาสตร 900,000.00 762,157.28 84.68 8.47 2.50 2.50 2.39 2.12 9.51 17.98 

5 คณะนิเทศศาสตร 1,192,000.00 1,081,547.00 90.73 9.07 2.50 2.31 2.13 2.27 9.21 18.28 

6 คณะพยาบาลศาสตร 1,439,800.00 1,389,813.59 96.53 9.65 0.93 0.62 1.60 2.41 5.56 15.21 

7 คณะมนุษยศาสตรฯ 5,044,700.00 4,952,003.43 98.16 9.82 2.15 1.57 1.62 2.45 7.79 17.61 

8 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 1,306,000.00 1,304,629.00 99.90 9.99 2.50 2.50 2.48 2.50 9.98 19.97 

9 คณะวิทยาการจัดการ 4,466,000.00 3,988,159.17 89.30 8.93 2.06 1.39 1.73 2.23 7.41 16.34 

10 คณะวิทยาศาสตรฯ 3,144,000.00 3,057,572.00 97.25 9.73 2.50 2.26 2.36 2.43 9.55 19.28 

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 834,000.00 820,591.09 98.39 9.84 0.61 1.94 1.95 2.46 6.96 16.80 

12 สํานักงานอธิการบด ี 29,233,900.00 25,818,324.18 88.32 8.83 2.50 2.50 2.47 2.21 9.68 18.51 

13 สํานักบริการวิชาการ 2,268,400.00 2,196,144.07 96.81 9.68 0.38 0.33 1.19 2.42 4.33 14.00 

14 สํานักวิทยบริการฯ 3,925,000.00 3,260,577.74 83.07 8.31 0.89 1.18 1.47 2.08 5.61 13.93 

15 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4,125,600.00 4,073,219.71 98.73 9.87 2.50 2.50 2.29 2.47 9.76 19.63 

  จากตารางที่ 33 พบวา คณะที่มีคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณไดดีท่ีสุด ไดแก คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 19.97 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20  

สํานัก/สถาบัน ท่ีมีคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณดีที่สุด ไดแก สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 19.63 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 20   

  

- 62 -  



- 63 - 
 

- 77 -  

19.21

9.64
4.12

23.14

35.22

26.16

8.58

19.74

40.15

18.93

30.82

5.61

30.93

3.53
8.21

48.08

25.24

11.74 23.17

25.02

20.11

23.73

4.87

14.23

16.56

11.07

18.00

36.23

33.10

3.64

17.20

13.20
17.96

21.77

25.50

9.59

18.33

15.80

35.72

15.95

19.63

23.30

23.97

18.37

11.99

29.56

19.84

9.37

33.68

55.69

46.50
40.00

11.03 25.04

47.35
48.23

23.56

36.00

24.47

38.18
12.30

60.09
37.83

28.09

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00
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แผนภาพท่ี 4  ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ                       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สวนที ่3  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน (รอยละ 20) 

การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ
ผู อํานวยการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน                      
ของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ใชแบบสอบถามออนไลน (e - form) ผานการใชระบบคิวอารโคด                 
(QR Code) ที่ไดพัฒนาจากแบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานจากหลายแหลง ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมขอ
คําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (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
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานในระบบออนไลน โดยสง QR Code ของแบบสอบถาม 
ไปยังสํานักงานของคณะ สํานัก สถาบัน ใหดําเนินการสงตอไปยังบุคลากรภายในหนวยงาน พรอมเนน
ความสําคัญตอการเสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเปนรายประเด็นท่ีชัดเจน  เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม  คณะอนุกรรมการจึงนําผลคะแนนมาวิเคราะห
ขอมูลปรากฏผลดังนี ้  
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1. สรุปภาพรวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 โดยการนําคาเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงาน           

ของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ มาคํานวณคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 20 หรือคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ดังตารางที่ 34 

ตารางที่ 34 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของความคดิเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ

และการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ผูรับการประเมิน 
ผลการประเมินผลความคิดเห็น คะแนน 

เต็ม 20 𝒙 S.D. ระดับ 

อธิการบดี 4.36 0.75 มาก 17.44 

1. คณบดีคณะครุศาสตร 4.64 0.63 มากที่สุด 18.56 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.31 1.01 ปานกลาง 13.24 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.26 1.06 มาก 17.04 

4. คณบดีคณะนิติศาสตร 4.16 0.93 มาก 16.64 

5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 3.97 1.04 มาก 15.88 

6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4.09 0.80 มาก 16.36 

7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 4.29 0.87 มาก 17.16 

8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.36 0.53 มาก 17.44 

9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.55 0.59 มากที่สุด 18.20 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.99 0.93 มาก 15.96 

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.80 1.00 มาก 15.20 

12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 4.19 0.81 มาก 16.76 

13. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 4.40 0.69 มาก 17.60 

14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 4.01 1.02 มาก 16.04 

15. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4.47 0.69 มาก 17.88 

 จากตารางท่ี 34  พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี 

คณบดี และผูอํานวยการ ผูบริหารที่มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด ไดแก คณบดีคณะครุศาสตร ผลการ

ประเมิน 4.64 เม่ือนํามาคิดผลคะแนนได 18.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ     

ผลการประเมิน 4.55 เมื่อนํามาคิดผลคะแนนได 18.20 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 
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ตารางที่ 35  จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตําแหนง 
 จํานวนแบบสอบถาม 

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
สายวิชาการ1  สายสนบัสนุน2 ผูมีสวนเก่ียวของ3 รวม รอยละ 60 รับคืน คิดเปนรอยละ 

1 อธิการบดี 393 436 0 829 497 348 41.98 
2 คณบดีคณะครุศาสตร 86 26 0 112 67 84 75.00 
3 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 8 0 32 19 23 71.88 
4 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 8 0 59 35 26 44.07 
5 คณบดีคณะนิติศาสตร 12 4 0 16 10 11 68.75 
6 คณบดีคณะนิเทศศาสตร 23 4 0 27 16 19 70.37 
7 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 19 5 0 24 14 24 100.00 
8 คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 59 7 0 66 40 50 75.76 
9 คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 20 4 0 24 14 14 58.33 
10 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 39 7 0 46 28 32 69.57 
11 คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 60 11 0 71 43 45 63.38 
12 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 0 8 50 58 35 66 113.79 
13 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 0 285 50 335 201 192 57.31 
14 สํานักบริการวิชาการ 0 16 50 66 40 47 71.21 
15 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 0 30 50 80 48 76 95.00 
16 ผูอํานวยการสํานักศลิปวัฒนธรรมฯ 0 13 50 63 38 77 122.22 

รวมทั้งหมด  (ฉบับ) 1,908 1,145 1,134  

หมายเหตุ สายวิชาการ1 หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลยัที่ปฏิบตัิงานสอน, สายสนับสนุน2 หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ,  
ผูมีสวนเก่ียวของ3 หมายถึง อาจารยหรือสายสนับสนุนที่เก่ียวของกับสํานัก สถาบัน โดยวิธีการสุมตัวอยาง 
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 จากตารางท่ี 35 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและ             
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ทุกหนวยงานดําเนินการตอบแบบสอบถามและสงคืน
เปนไปตามรอยละ 60 ที่คณะอนุกรรมการกําหนดไว ยกเวนอธิการบดี (รอยละ 41.98) คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (รอยละ 44.07) และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี (รอยละ 57.31) ซึ่งมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งในปงบประมาณถัดไปคณะกรรมการฯ จะตองมีการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก เนนย้ําใหบุคลากรของหนวยงานตอบแบบสอบถามใหครบตามเปาหมายที่กําหนดตอไป 
 ในกรณีของการประเมินผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไดมีการสงแบบสอบถามแบบออนไลน ไปยัง
ผูมีสวนเก่ียวของ (อาจารยหรือสายสนับสนุนท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับสํานักสถาบัน) และไดรับ          
การตอบรับเปนอยางดี โดยมีหนวยงานท่ีมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามเกินกวารอยละ 100 ไดแก สถาบันวิจัย
และพัฒนา  และสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
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2. การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบด ี
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี โดยมีการตอบ
แบบสอบถามฯ จํานวน 348 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 829 ฉบับ คิดเปนรอยละ 41.98  แบงเปน 

รอยละ  1.73 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  13.79 

 
ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร ผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  43.10 บุคลากรสายวิชาการ 

รอยละ  41.38 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 36  สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอคุณลักษณะ
และการบริหารงานของอธิการบด ี

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.33 0.76 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.46 0.71 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.37 0.75 มาก 2 

รวม 4.38 0.75 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.38 0.75 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.34 0.75 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.37 0.73 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.27 0.80 มาก 4 

รวม 4.34 0.76 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.36 0.75 มาก 

จากตารางที่ 36 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี โดยภาพรวม              
อยูในระดับมาก (�̅�= 4.36)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.38) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 4.46) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.37) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.33) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.34) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.38) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.37) ดานการบริหาร
หนวยงาน (�̅�= 4.34) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.27) ตามลําดับ 
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3. การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบด ี

 3.1  คณบดคีณะครุศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร                 
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 84 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 112 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75.00  
แบงเปน 

รอยละ  1.19 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ 7.14 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  66.67 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  25.00 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 37 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.57 0.68 มากที่สุด 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.68 0.57 มากที่สุด 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.65 0.61 มากที่สุด 2 

รวม 4.65 0.63 มากที่สุด 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.64 0.67 มากที่สุด 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.65 0.62 มากที่สุด 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.65 0.64 มากที่สุด 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.60 0.70 มากที่สุด 4 

รวม 4.64 0.66 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.64 0.63 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 37 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร          

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.64)  

ความคิดเห็ นเฉลี่ ยด านคุณลักษณะ อยู ในระดับมากที่ สุ ด (�̅�= 4.65) โดยไดรับความคิดเห็ น                

ดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.68) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.65) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่ม

สรางสรรค (�̅�= 4.57) ตามลําดับ 
ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.64) โดยไดรับความคิดเห็น              

ดานการบริหารหนวยงาน ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.65) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
(�̅�= 4.64) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.60) ตามลําดับ 
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 3.2  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 23 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 32 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.88 
แบงเปน 

รอยละ  4.35 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  13.04 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  52.17 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  30.44 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 38 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.17 0.98 ปานกลาง 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.38 0.92 ปานกลาง 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.35 1.03 ปานกลาง 2 

รวม 3.34 1.02 ปานกลาง 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.20 0.99 ปานกลาง 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.25 0.95 ปานกลาง 2 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.07 1.04 ปานกลาง 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.48 0.96 ปานกลาง 1 

รวม 3.25 1.00 ปานกลาง 
รวมทั้งสิ้น 3.31 1.01 ปานกลาง 

จากตารางที่ 38 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (�̅�= 3.31)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับปานกลาง (�̅�= 3.34) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 3.38) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.35) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค        
(�̅�= 3.17)  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับปานกลาง (�̅�= 3.25) โดยไดรับความคิดเห็น              
ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.48) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.25) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
(�̅�= 3.20) และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.07) ตามลําดับ 
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 3.3  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 26 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 59 ฉบับ คิดเปน               
รอยละ 44.07 แบงเปน 

รอยละ  30.77 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  65.38 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  3.85 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 39 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.19 1.10 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.41 0.91 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.31 1.05 มาก 2 

รวม 4.31 1.04 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.21 1.10 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.23 1.00 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.10 1.17 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.13 1.11 มาก 3 

รวม 4.17 1.10 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.26 1.06 มาก 

จากตารางที่ 39 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.26)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.31) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 4.41) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.31) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.19)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็น เฉลี่ยดานการบริหารงาน อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.17) โดยไดรับความคิดเห็น               
ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.23) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�=4.21) ดานการพัฒนาบุคลากร 
(�̅�= 4.13) และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.10) ตามลําดับ 
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 3.4  คณบดีคณะนิติศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร               
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 11 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 16 ฉบับ คิดเปนรอยละ 68.75   
แบงเปน 

รอยละ  27.27 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  45.46 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  27.27 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 40 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.03 1.00 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.21 1.04 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.18 0.91 มาก 2 

รวม 4.17 0.94 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.06 0.98 มาก 4 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.09 0.87 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.21 0.84 มาก 1 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.18 0.87 มาก 2 

รวม 4.14 0.89 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.16 0.93 มาก 

จากตารางที่ 40 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.16)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.17) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 4.21) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.18) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค        
(�̅�= 4.03) ตามลําดับ 

ความคิดเห็น เฉลี่ยดานการบริหารงาน อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.16) โดยไดรับความคิดเห็น                    
ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.21) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.18) ดานการบริหาร
หนวยงาน    (�̅�= 4.09) และดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.06) ตามลําดับ 
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 3.5  คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร            
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 19 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 27 ฉบับ คิดเปนรอยละ 70.37   
แบงเปน 

รอยละ  21.05 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  63.16 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  15.79 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 41 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.07 0.97 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.00 0.92 มาก 2 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.93 1.07 มาก 3 

รวม 3.95 1.05 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.04 0.99 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.98 1.00 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.09 1.00 มาก 1 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.89 1.04 มาก 4 

รวม 4.00 1.01 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.97 1.04 มาก 

จากตารางที่ 41 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.97)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.95) โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.07) ดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.00) และดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.93) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็น เฉลี่ยดานการบริหารงาน อยู ในระดับมาก (�̅�= 4.00) โดยไดรับความคิดเห็น                    
ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.09) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.04) ดานการ
บริหารหนวยงาน (�̅�= 3.98) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.89) ตามลําดับ 
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 3.6  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 24 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 24 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 
แบงเปน 

รอยละ  4.17 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  8.33 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  83.33 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  4.17 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 42 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.21 0.74 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.18 0.75 มาก 2 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.08 0.80 มาก 3 

รวม 4.10 0.79 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.00 0.80 มาก 4 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.10 0.77 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.06 0.80 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.07 0.82 มาก 2 

รวม 4.06 0.80 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.09 0.80 มาก 

จากตารางท่ี 42 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.09)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.10)  โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศนและ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.21) ดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.18)  และดานธรรมาภิบาล  (�̅�= 4.08) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.06) โดยไดรับความคิดเห็นดานการบริหาร
หนวยงาน (�̅�= 4.10) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.07) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.06) 
และดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.00) ตามลําดับ 
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 3.7  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 50 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 66 ฉบับ             
คิดเปนรอยละ 75.76  แบงเปน 

รอยละ  12.00 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  76.00 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  12.00 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 43 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.33 0.80 มาก 2 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.39 0.82 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.27 0.87 มาก 3 

รวม 4.29 0.86 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.32 0.89 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.25 0.92 มาก 4 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.28 0.88 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.31 0.91 มาก 2 

รวม 4.29 0.90 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.29 0.87 มาก 

จากตารางท่ี 43 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.29)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.29)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 4.39) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.33) และดานธรรมาภิบาล                  
(�̅�= 4.27)  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.29) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะผูนํา
และการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.32) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.31) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 
(�̅�= 4.28) และดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.25) ตามลําดับ 
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 3.8  คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ-
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 14 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ 
ทั้งสิ้น 24 ฉบับ คิดเปนรอยละ 58.33  แบงเปน 

รอยละ  14.29 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  57.14 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  28.57 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 44 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.33 0.56 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.55 0.50 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.37 0.53 มาก 2 

รวม 4.38 0.53 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.26 0.44 มาก 4 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.29 0.50 มาก 2 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.29 0.50 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.36 0.61 มาก 1 

รวม 4.30 0.52 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.36 0.53 มาก 

จากตารางที่ 44 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.36)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.38)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรม (�̅�= 4.55) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.37)  ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.33)  
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.30) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
พัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.36) ดานการบริหารหนวยงาน และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.29) 
และดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.26) ตามลําดับ 
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 3.9  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 32 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 46 ฉบับ คิดเปนรอยละ 69.57  
แบงเปน 

รอยละ  3.12 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  

9.38 
ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  68.75 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  18.75 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 45 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.51 0.63 มากที่สุด 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.58 0.57 มากที่สุด 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.54 0.59 มากที่สุด 2 

รวม 4.54 0.59 มากที่สุด 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.60 0.53 มากที่สุด 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.55 0.56 มากที่สุด 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.51 0.61 มากที่สุด 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.59 0.61 มากที่สุด 2 

รวม 4.57 0.58 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 45 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.55)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยู ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.54) โดยไดรับความคิดเห็น              
ดานคุณธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.58) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.54) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (�̅�= 4.51) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.57) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.60) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.59) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.55) 
และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.51) ตามลําดับ 
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 3.10  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 45 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ท้ังสิ้น 71 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 63.38  แบงเปน 

รอยละ  17.78 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  60.00 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  22.22 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 46 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.99 0.87 มาก 2 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.22 0.87 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.99 0.92 มาก 3 

รวม 4.01 0.91 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.96 0.94 มาก 2 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.98 0.90 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.96 0.98 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.90 1.05 มาก 4 

รวม 3.95 0.97 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.99 0.93 มาก 

จากตารางที่ 46 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.99)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.01) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 4.22) ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.99) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.99) 
และ ตามลําดับ 

ความคิดเห็น เฉลี่ยดานการบริหารงาน อยู ในระดับมาก (�̅�= 3.95) โดยไดรับความคิดเห็น                   
ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.98) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 3.96) ดานการสื่อสารและ            
การสรางเครือขาย (�̅�= 3.96) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.90) ตามลําดับ 
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4.  การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ 

 4.1  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 66 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ท้ังสิ้น 58 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
113.79 แบงเปน 

รอยละ  3.03 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  19.70 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  59.09 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  18.18 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 47 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.65 1.05 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 3.95 0.81 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 3.83 0.99 มาก 2 

รวม 3.82 0.98 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3.71 1.07 มาก 3 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.81 0.98 มาก 1 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 3.66 1.02 มาก 4 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.76 1.04 มาก 2 

รวม 3.73 1.03 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.80 1.00 มาก 

จากตารางที่ 47 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.80)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 3.82) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 3.95) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 3.83) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค              
(�̅�= 3.65) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.73) โดยไดรับความคิดเห็นดานการ
บริหารหนวยงาน (�̅�= 3.81) ดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 3.76) ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 3.71) 
และดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 3.66) ตามลําดับ 



- 80 - 
 

4.2  ผูอาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี
 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 192 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 335 ฉบับ คิดเปน                 
รอยละ 57.31 แบงเปน 

รอยละ  5.21 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  8.33 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  15.10 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  71.35 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 48 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.21 0.76 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.05 0.92 มาก 3 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.20 0.81 มาก 2 

รวม 4.19 0.82 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.22 0.76 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.21 0.78 มาก 3 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.21 0.77 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.08 0.86 มาก 4 

รวม 4.18 0.79 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.19 0.81 มาก 

จากตารางที่ 48 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.19)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.19) โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.21) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.20) และดานคุณธรรมและจริยธรรม               
(�̅�= 4.05) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.18) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะผูนํา
และการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.22) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.21) ดานการบริหาร
หนวยงาน (�̅�= 4.21) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.08) ตามลําดับ 
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 4.3  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 47 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 66 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.21 
แบงเปน 

รอยละ  6.38 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  21.28 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  51.06 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  21.28 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 49 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.43 0.65 มาก 1 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.38 0.67 มาก 3 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.41 0.70 มาก 2 

รวม 4.41 0.69 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.42 0.66 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.37 0.67 มาก 4 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.40 0.73 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.37 0.66 มาก 3 

รวม 4.39 0.68 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.40 0.69 มาก 

จากตารางท่ี 49 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการ
วิชาการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.40)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.41) โดยไดรับความคิดเห็นดานวิสัยทัศน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.43) ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.41) และดานคุณธรรมและจริยธรรม              
(�̅�= 4.38) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.39) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.42) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.40) ดานการพัฒนา
บุคลากร และดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.37) ตามลําดับ 
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 4.4  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผู อํานวยการสํานัก                
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน 76 ฉบับ จากจํานวน
แบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.00  แบงเปน 

รอยละ  11.84 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 

รอยละ  40.79 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  47.37 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 50 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.96 1.01 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.04 0.98 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.02 1.02 มาก 2 

รวม 4.01 1.01 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.02 1.02 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 3.96 1.04 มาก 4 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.00 0.98 มาก 2 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 3.99 1.04 มาก 3 

รวม 3.99 1.02 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.01 1.02 มาก 

จากตารางที่  50 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก              
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.01)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.01)  โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 4.04)  ดานธรรมาภิบาล (�̅�= 4.02) และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 3.96) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 3.99) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะ
ผูนําและการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.02) ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย (�̅�= 4.00) ดานการพัฒนา
บุคลากร (�̅�= 3.99) และดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 3.96) ตามลําดับ 
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 4.5  ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน โดยมีการตอบแบบสอบถามฯ จํานวน  77 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามฯ ท้ังสิ้น 63 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 122.22 แบงเปน 

รอยละ  10.39 ผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
รอยละ  19.48 ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการ ประธานสาขาวิชาหรือหลักสูตร 

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน 
รอยละ  46.75 บุคลากรสายวิชาการ 
รอยละ  23.38 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 51 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับของความคิดเห็นตอลักษณะและ
การบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานคุณลักษณะ 

1 ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.40 0.71 มาก 3 
2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.50 0.68 มาก 1 
3 ดานธรรมาภิบาล 4.47 0.70 มาก 2 

รวม 4.47 0.70 มาก 
ดานการบริหารงาน 

1 ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 4.49 0.68 มาก 1 
2 ดานการบริหารหนวยงาน 4.47 0.66 มาก 2 
3 ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย 4.47 0.69 มาก 3 
4 ดานการพัฒนาบุคลากร 4.45 0.67 มาก 4 

รวม 4.47 0.68 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.47 0.69 มาก 

จากตารางที่ 51 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.47)  

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานคุณลักษณะ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.47) โดยไดรับความคิดเห็นดานคุณธรรม
และจริยธรรม (�̅�= 4.50) ดานธรรมาภิบาล และดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค (�̅�= 4.40) 
ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.47) โดยไดรับความคิดเห็นดานภาวะผูนํา
และการทํางานเปนทีม (�̅�= 4.49) ดานการบริหารหนวยงาน (�̅�= 4.47) ดานการสื่อสารและการสราง
เครือขาย (�̅�= 4.47) และดานการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.45) ตามลําดับ 
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5. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานกับปที่ผานมา 

ตารางที ่52 การเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบด ี

และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

ผูรับการประเมิน 
คะแนนผลการประเมิน 

2563 2564 ผลตาง 

1. อธิการบดี 3.81  (มาก) 4.36  (มาก) 0.55 

2. คณบดีคณะครุศาสตร 4.56  (มากที่สุด) 4.64  (มากที่สุด) 0.08 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.77  (มาก) 3.31  (ปานกลาง) (0.46) 

4. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.07  (มาก) 4.26  (มาก) 0.19 

5. คณบดีคณะนิติศาสตร 3.86  (มาก) 4.16  (มาก) 0.30 

6. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 4.16  (มาก) 3.97  (มาก) (0.19) 

7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 3.86  (มาก) 4.09  (มาก) 0.23 

8. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.28  (มาก) 4.29  (มาก) 0.01 

9. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.15  (มาก) 4.36  (มาก) 0.21 

10. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.43  (มาก) 4.55  (มากที่สุด) 0.12 

11. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3.76  (มาก) 3.99  (มาก) 0.23 

12. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.09  (มาก) 3.80  (มาก) (0.29) 

13. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 3.96  (มาก) 4.19  (มาก) 0.23 

14. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 3.91  (มาก) 4.40  (มาก) 0.49 

15. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 3.82  (มาก) 4.01  (มาก) 0.19 

16. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 3.93  (มาก) 4.47  (มาก) 0.54 

จากตารางท่ี 52 พบวา ผลการประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของ

อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2563              

พบวา ผูบริหารที่ มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน จํานวน 13 หนวยงาน ไดแก อธิการบดี , ผูอํานวยการสํานัก

ศิลปวัฒนธรรมฯ, ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ, คณบดีคณะนิติศาสตร, คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               

และผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี , คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ, คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะครุศาสตรและ

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึน 0.55, 0.54, 0.49, 0.30, 0.23, 0.21, 0.19, 

0.12 ,0.08 และ 0.01 ตามลําดับ 
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แผนภาพท่ี 5 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการ (ภาพรวมทั้งหมด) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
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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 2563

ป 2564 - 85 -  
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แผนภาพท่ี 6 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.76

3.94

3.82

3.803.81
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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 2563

ป 2564 - 86 -  
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แผนภาพท่ี 7 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 2563

ป 2564 - 87 -  
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แผนภาพท่ี 8 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
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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 2563

ป 2564

- 88 -  
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แผนภาพท่ี 9 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
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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 2563

ป 2564 - 89 -  
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แผนภาพท่ี 10 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
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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 2563

ป 2564

- 90 -  
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แผนภาพท่ี 11 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
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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 2563

ป 2564 - 91 -  
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แผนภาพท่ี 12 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
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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 2563

ป 2564 - 92 -  



- 93 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 13 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.85

3.94

3.78

3.833.84

3.90

3.93

4.21

4.18

4.08

4.00
4.10

4.06

4.07

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 2563

ป 2564

- 93 -  



- 94 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 14 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

4.30

4.41

4.26

4.244.24

4.25

4.27

4.33

4.39

4.27

4.32
4.25

4.28

4.31

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 2563

ป 2564 - 94 -  



- 95 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 15 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

4.05

4.22

4.22

4.044.11

4.12

4.22

4.33

4.55

4.37

4.264.29

4.29

4.36

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 2563

ป 2564 - 95 -  



- 96 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 16 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

4.50

4.48

4.43

4.484.38

4.35

4.39

4.51

4.58

4.54

4.604.55

4.51

4.59

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 2563

ป 2564 - 96 -  



- 97 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 17 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.68
3.87

3.76

3.813.74

3.68

3.80

3.99

4.22

3.99

3.96
3.98

3.96

3.90

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 2563

ป 2564 - 97 -  



- 98 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 18 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน รวม 5 หนวยงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.93

4.01

3.95

3.953.90

3.93

3.91

4.14

4.15

4.18

4.184.17

4.16

4.11

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 2563

ป 2564 - 98 -  



- 99 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 19 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

4.00

4.25

4.13

4.08
4.01

4.00

4.09
3.65

3.95

3.83

3.713.81

3.66

3.76

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 2563

ป 2564 - 99 -  



- 100 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 20 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.91

3.97

3.96

4.023.97

3.96

3.89

4.21

4.05

4.20

4.224.21

4.21

4.08

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 2563

ป 2564 - 100 -  



- 101 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 21 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

 

3.95

4.03

3.89

3.883.82

3.91

3.88

4.43

4.38

4.41

4.424.37

4.40

4.37

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 การส่ือสารและการสรางเครือขาย

ดานที่ 7 การพัฒนาบุคลากร  

ป 2563

ป 2564 - 101 -  



- 102 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 22 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.83

3.85

3.82

3.833.77

3.83

3.84

3.96

4.04

4.02

4.023.96

4.00

3.99

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 2563

ป 2564 - 102 -  



- 103 - 
 

 
 

แผนภาพท่ี 23 การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3.95

3.93

3.93

3.923.95

3.97

3.87

4.40

4.50

4.47

4.494.47

4.47

4.45

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 2563

ป 2564 - 103 -  



- 104 - 
 

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 53 คาเฉลี่ยผลการประเมินความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูรับการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ดานคุณลักษณะ องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงาน 
รวมเฉลี่ย 

ระดับ เฉลี่ย ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 เฉลี่ย ดานที่ 1 ดานท่ี 2 ดานที่ 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 4.38 0.75 4.33 0.76 4.46 0.71 4.37 0.75 4.34 0.76 4.38 0.75 4.34 0.75 4.37 0.73 4.27 0.80 4.36 0.75 มาก 

1. คณบดีคณะครุศาสตร 4.65 0.63 4.57 0.68 4.68 0.57 4.65 0.61 4.64 0.66 4.64 0.67 4.65 0.62 4.65 0.64 4.60 0.70 4.64 0.63 มากที่สุด 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.34 1.02 3.17 0.98 3.38 0.92 3.35 1.03 3.25 1.00 3.20 0.99 3.25 0.95 3.07 1.04 3.48 0.96 3.31 1.01 ปานกลาง 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.31 1.04 4.19 1.10 4.41 0.91 4.31 1.05 4.17 1.10 4.21 1.10 4.23 1.00 4.10 1.17 4.13 1.11 4.26 1.06 มาก 

4. คณบดีคณะนิติศาสตร 4.17 0.94 4.03 1.00 4.21 1.04 4.18 0.91 4.14 0.89 4.06 0.98 4.09 0.87 4.21 0.84 4.18 0.87 4.16 0.93 มาก 

5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 3.95 1.05 4.07 0.97 4.00 0.92 3.93 1.07 4.00 1.01 4.04 0.99 3.98 1.00 4.09 1.00 3.89 1.04 3.97 1.04 มาก 

6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4.10 0.79 4.21 0.74 4.18 0.75 4.08 0.80 4.06 0.80 4.00 0.80 4.10 0.77 4.06 0.80 4.07 0.82 4.09 0.80 มาก 

7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 4.29 0.86 4.33 0.80 4.39 0.82 4.27 0.87 4.29 0.90 4.32 0.89 4.25 0.92 4.28 0.88 4.31 0.91 4.29 0.87 มาก 

8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.38 0.53 4.33 0.56 4.55 0.50 4.37 0.53 4.30 0.52 4.26 0.44 4.29 0.50 4.29 0.50 4.36 0.61 4.36 0.53 มาก 

9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.54 0.59 4.51 0.63 4.58 0.57 4.54 0.59 4.57 0.58 4.60 0.53 4.55 0.56 4.51 0.61 4.59 0.61 4.55 0.59 มากที่สุด 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 4.01 0.91 3.99 0.87 4.22 0.87 3.99 0.92 3.95 0.97 3.96 0.94 3.98 0.90 3.96 0.98 3.90 1.05 3.99 0.93 มาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมินคณบดี 10 หนวยงาน 4.27 0.89 4.24 0.89 4.35 0.83 4.26 0.90 4.24 0.92 4.24 0.92 4.24 0.88 4.23 0.94 4.24 0.93 4.26 0.90 มาก 

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.82 0.98 3.65 1.05 3.95 0.81 3.83 0.99 3.73 1.03 3.71 1.07 3.81 0.98 3.66 1.02 3.76 1.04 3.80 1.00 มาก 

12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 4.19 0.82 4.21 0.76 4.05 0.92 4.20 0.81 4.18 0.79 4.22 0.76 4.21 0.78 4.21 0.77 4.08 0.86 4.19 0.81 มาก 

13. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 4.41 0.69 4.43 0.65 4.38 0.67 4.41 0.70 4.39 0.68 4.42 0.66 4.37 0.67 4.40 0.73 4.37 0.66 4.40 0.69 มาก 

14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 4.01 1.01 3.96 1.01 4.04 0.98 4.02 1.02 3.99 1.02 4.02 1.02 3.96 1.04 4.00 0.98 3.99 1.04 4.01 1.02 มาก 

15. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4.47 0.70 4.40 0.71 4.50 0.68 4.47 0.70 4.47 0.68 4.49 0.68 4.47 0.66 4.47 0.69 4.45 0.67 4.47 0.69 มาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมินผูอํานวยการ 5 หนวยงาน 4.18 0.87 4.14 0.87 4.15 0.88 4.18 0.87 4.16 0.87 4.18 0.87 4.17 0.86 4.16 0.87 4.11 0.90 4.17 0.87 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.88 4.19 0.88 4.25 0.86 4.22 0.89 4.20 0.90 4.21 0.90 4.21 0.87 4.20 0.91 4.18 0.92 4.22 0.89 มาก 
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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 = มากที่สดุ, 3.51-4.50= มาก, 2.51-3.50 =ปานกลาง, 1.51-2.50= นอย และ 1.00-1.50 = นอยที่สดุ 

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 
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6. ความคดิเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดตอคุณลักษณะและการบริหารงาน
ของอธิการบด ีคณบด ีและผูอํานวยการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะอนุกรรมการไดรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ ไดจากคําถามปลายเปด                   
ตอคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยสรุปดังนี ้

 
6.1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตออธิการบด ี
 จุดเดน 
 (1) มีภาวะผูนําสูง (เมตตา และมีเหตุผล) ใหเกียรติผูใตบังคบับัญชา และทักษะการบริหารดีเยี่ยม 
 (2) บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 (1) เพ่ิมเติมการสื่อสารสองทาง และการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายใหมากขึ้น 
 (2) ควรสนับสนุนทุนวิจัย การตีพิมพเผยแพร และทุนสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกใหครอบคลุมมากขึ้น เพ่ือสรางขวัญกําลังและความภักดีตอองคกร 
 (3) ควรจัดสวัสดิการใหครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจางชั่วคราว 
 (4) ควรกําหนดและสรางกิจกรรมของบุคลากรรวมกัน เพ่ือละลายพฤติกรรม และสรางความ

สามัคคี อันจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน และเขาถึงวิสัยทศันรวมกัน 
 (5) ควรเพ่ิมพื้นที่ทํากิจกรรมใหแกนักศึกษาหลังเลิกเรียน และสัญญาณอินเตอรเน็ตใหครอบคลุม

ทุกพื้นที ่
 
 6.2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณบด ี

6.2.1  คณบดีคณะครุศาสตร   
ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
จุดเดน  บริหารงานไดดีมากสรางความรักความสามัคคีและมีความผูกพัน ผูบริหารระดับ

มืออาชีพ มีคุณลักษณะความเปนผูนําและผูบริหารที่ดีมาก พรอมใหคําแนะนําและคําปรึกษากับบุคลากร และ

ความชวยเหลือในการทํางานเพื่อเปาหมายของคณะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรมีความกลาที่จะแนะนําตักเตือนคณะทํางานในทีม

บริหารคณะใหเขาปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอ เปนประจํา ทํางานดวยความวองไว และกระฉับกระเฉง               

เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรในคณะ และเพ่ือความกาวหนาของงานดานตาง ๆ ของคณะ 

6.2.2 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้
 จุดเดน  นําวิสัยทัศนการพัฒนาคณะมาถายทอดใหบุคลากรใหเกิดความเขาใจและนําสู              

การปฏิบัต ิทํางานเปนทีม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความสามารถและผลงาน ปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ และกํากับติดตามการดําเนินงานของทุกฝาย ดึงศักยภาพของ
บุคลากรมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่หรือนํามาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร และกําหนด Brand 
Positioning ใหกับหนวยงาน 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 (1) ควรเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน 
 (2) ควรเพ่ิมทักษะการบริหารงานในฐานะคณบดี 
 (3) ควรใหความสําคัญกับการประชุม และมีบทบาทในเรื่องที่เก่ียวของกับการประชุม 

 (4) ควรกําหนดใหมีการประชุมของคณะอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะสามารถ
ประชุมในแบบออนไลนได เพื่อใหบุคลากรในคณะรับทราบเรื่องราวเหตุการณไดท่ัวถึงและเขาใจตรงกัน 

 (5) ควรมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น และความรวมมือในระดับหนวยงาน           
และสรางการสื่อสาร และการมีสวนรวมการทํางานใหแกบุคลากรใหมากขึ้น 

 (6) แบบประเมินในดานที่ 1 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม ไมมีคําถามที่ เปนการ            
วัดความสามารถการทํางานเปนทีม 

6.2.3 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

6.2.4   คณบดีคณะนิติศาสตร 

 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 จุดเดน  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรใชหลักศีลธรรม คุณธรรมและโปรงใส รวมทั้งคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมและใหความสําคัญแกนักศกึษาซึ่งเปนผูรับบริการ 

6.2.5 คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
 จุดเดน   มีภาวะผูนําดี และบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

6.2.6  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้  

 จุดเดน  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรมีทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย และทุน
สนับสนุนการศกึษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ และความภักดีตอองคกร 

 6.2.7 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
 จุดเดน  มีทักษะการบริหารงานดี เชน การกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม 

การลดความขัดแยง โดยใชวิธีการที่เหมาะสม มีความสามารถในการควบคุมอารมณความรูสึกของตนไดเปน
อยางดี เปนตน ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานภายในองคกรขับเคลื่อนไปไดอยางราบรื่น 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรกระจายงบประมาณ ทรัพยากร โครงการ หรืองานตาง ๆ 
ใหแกบุคลากรในคณะใหมากข้ึน 
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6.2.8 คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

6.2.9 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

6.2.10 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
 จุดเดน  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 (1) ควรกําหนดแผนการทํางานอยางเปนระบบ และตองดําเนินงานใหสําเร็จตาม

เปาประสงคที่วางไวอยางเปนรูปธรรม 
 (2) ควรเครงครัดและเอาใจใสระบบรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ภายในคณะใหมากขึ้น 
 (3) ควรกระจายงบประมาณ ทรัพยากร โครงการ หรืองานตาง  ๆใหแกบุคลากรในคณะใหมากขึ้น 
 (4) ควรใหความสําคัญกับการบริหารงานภายในคณะ และการทํางานในทุก ๆ เรื่อง 

6.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูอาํนวยการ 
6.3.1  ผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
 จุดเดน  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
(1) ควรกําหนดวิสัยทัศน มีทัศนคติในการทํางานใหกวางขวางมากข้ึน และยอมรับความ

คิดเห็นหรือขอเสนอใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาองคกรอยางสรางสรรค 
(2) ควรบริหารงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม และมีความเปนกลาง 

6.3.2  ผูอาํนวยการสํานักงานอธิการบด ี
ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
จุดเดน 
(1) ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
(2) มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยดี และทํางานรวมกับหนวยงานและผูอ่ืนไดเปนอยางดี ดูแล

และพยายามผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาในสายงานอยางชัดเจน 
(3) สามารถบริหารจัดการงานในสถานการณที่มีขอจํากัดไดดี มีความยืดหยุนสูง และยึด

ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง สามารถเปนตัวอยางที่ดีใหกับบุคลากรสายสนับสนุนไดเปนอยางด ี
ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
(1) ควรลดขั้นตอนการทํางานบางประเภท 
(2) ควรกระจายงบประมาณ ทรัพยากร โครงการ หรืองานตาง ๆ ใหแกบุคลากรใหมากขึ้น 
(3) ควรรับฟงความคิดเห็น และสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางกัลยาณมิตร อันจะ

นําไปสูการใหขอมูลสําคัญ การเปนที่ปรึกษาที่ดี และแจงปญหาสําคัญจากการทํางานใหทราบ 
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(4) การจัดโครงการสอบของ อปท. ในสวนของผูบริหารทองถิ่นและพนักงานทองถิ่น 
ควรทําในรูปแบบของคณะกรรมการ (ไมใชทํารูปแบบสวนบุคคล) อีกท้ังควรทํารายงานสรุปการจัดโครงการ 
(คาใชจาย) ใหกับผูบริหารสวนราชการทราบ 

(5) ควรใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางยุติธรรม 
(6) ควรมีการดําเนินงานใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบอยางเครงครัด 

 
6.3.3  ผูอาํนวยการสํานักบริการวิชาการ 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
 จุดเดน  พัฒนาการทํางานที่ดีมาก เนื่องจากมีประสบการณและเครือขายมากขึ้น 

สามารถทํางานรวมกับทุกหนวยงานไดดี และที่เดนมาก คือ การทํางานเชิงบูรณาการใหหนวยงานอื่น ๆ ไดเปน
อยางดี ทํางานแบบมีสวนรวม สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รับงาน
ใหม ๆ จากผูบริหาร และพรอมเรียนรูงานอยูตลอดเวลา 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

6.3.4 ผูอาํนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
 จุดเดน  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรบริหารงานโดยเนนผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 

6.3.5 ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
 ขอคําถามปลายเปด มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ดังนี้ 
 จุดเดน 
 (1) สรางการมีสวนรวมอยางกวางขวาง และทั่วถึง 
 (2) มีทักษะการบริหารงานรอบดาน 

(3) สรางเครอืขายหนวยงานและองคกรภายนอกไดด ี
(4) มีความยืดหยุนในการทํางานสูง และสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(5) ใหเกียรติเพื่อนรวมงาน และมีเทคนิคในการบริหารงานที่หลากหลาย เพ่ือใหบรรลุ 

ถึงเปาหมายที่วางไว 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา  -  ไมมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ - 

 



สวนที่  4  การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบ 
บริหารการจัดการศึกษา (รอยละ 10) 

การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหาร                  

จัดการศึกษา เปนการประเมินสวนท่ี 4 มีคาน้ําหนักรอยละ 10  โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลความคิดเห็น            
ใชแบบสอบถามออนไลน (e - form) ผานการใชระบบคิวอารโคด (QR Code) เปนการใชแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา (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 
ประเด็นการประเมินแบงเปน 3 ประเด็น ไดแก 
1. ระบบการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา และดานกายภาพของคณะ  
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ไดแก ดานการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียน  ดานการลงทะเบียนเรียน และดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 

3. ระบบการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสํานัก/สถาบัน 5 หนวยงาน 
ไดแก สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ชุมชน สํานักบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม  คณะอนุกรรมการฯ จึงนําผลคะแนนมาวิเคราะห

ขอมูลปรากฏผลดังนี ้
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1.  สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษา             
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน และระบบการบริหารจัดการศึกษาของ                   
หนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน  

 โดยการนําคาเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหาร            
จัดการศึกษา มาคํานวณคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 10 หรือคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังตารางท่ี 55 

ตารางที่ 55 สรุปภาพรวมคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ 10 หนวยงาน และระบบบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน  

ผูรับการประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น คะแนน 

เต็ม 10 𝒙 S.D. ระดบั 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3.98 0.77 มาก 7.96 

2. หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 10 หนวยงาน 
2.1 หนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา 

1) คณะครุศาสตร 4.19 0.68 มาก 8.38 
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.74 0.77 มาก 7.48 
3) คณะนิติศาสตร 4.17 0.71 มาก 8.34 
4) คณะนิเทศศาสตร 3.91 0.82 มาก 7.82 
5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.15 0.74 มาก 8.30 

2.2 หนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี
1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.74 0.80 มาก 7.48 
2) คณะพยาบาลศาสตร 3.82 0.88 มาก 7.64 
3) คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.71 0.81 มาก 7.42 
4) คณะวิทยาการจัดการ 3.61 0.86 มาก 7.22 
5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3.72 0.76 มาก 7.44 

3. หนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน     
1) สํานักงานอธิการบดี 3.80 0.81 มาก 7.60 
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.52 0.64 มากที่สุด 9.04 
3) สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 3.90 0.81 มาก 7.80 
4) สํานักบริการวิชาการ 4.40 0.74 มาก 8.80 
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.32 0.72 มาก 8.64 

จากตารางท่ี 55 พบวา ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและ
ระบบการบริหารจัดการศึกษาของคณะ 10 หนวยงาน สํานัก/สถาบัน 5 หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี  ในภาพรวม (�̅�= 3.98) อยูในระดับมาก คดิเปน 7.36 คะแนน  โดยสรุปดังนี้ 
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1. หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 5 หนวยงาน 
ผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา พบวา คณะครุศาสตร มีผลการประเมินความคิดเห็นมากที่สุด (�̅�= 4.19) และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มีความคิดเห็นนอยที่สุด (�̅�= 3.74)  
2. หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 5 หนวยงาน  

ผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  พบวา                    

คณะพยาบาลศาสตร มีผลการประเมินความคิดเห็นมากท่ีสุด (�̅�= 3.82) และคณะวิทยาการจัดการ มีความ

คิดเห็นนอยที่สุด (�̅�= 3.61)  
3. หนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน 

ผลความคิดเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ ตอระบบการบริหารจัดการ พบวา สํานักวิทยบริการฯ        

มีผลการประเมินความคิดเห็นมากที่สุด (�̅�= 4.52) และสํานักงานอธิการบดี มีความเห็นนอยท่ีสุด (�̅�= 3.80) 

ตารางที่  56 จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามและเปาหมายการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น                 
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 
การตอบแบบสอบถาม ผลการดําเนินงาน 

จํานวนนักศึกษา 

(คน) 
เปาหมาย 
(ฉบับ) 

รับคืน 
(ฉบับ) 

คิดเปนรอยละ 

1. คณะครุศาสตร 1,971 591 735 37.29 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 347 104 39 11.24 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 501 150 170 33.93 
4. คณะนิติศาสตร 239 72 122 51.05 
5. คณะนิเทศศาสตร 506 152 222 43.87 
6. คณะพยาบาลศาสตร 153 46 69 45.10 
7. คณะมนุษยศาสตรฯ 1,587 476 659 41.52 
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 307 92 79 25.73 
9. คณะวิทยาการจัดการ 1,252 376 78 6.23 
10. คณะวิทยาศาสตรฯ 230 69 113 49.13 

รวม 7,093 2,128 2,286  

 จากตารางที่  56 พบวา จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา             
แบบออนไลนตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน มีการรับคืนแบบสอบถามของทุกหนวยงาน
เปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด คือไมต่ํ ากวารอยละ 30 ยกเวน 3 หนวยงาน ไดแก                    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ                 
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองมีการประชาสัมพันธเชิงรุกและเนนย้ําใหนักศึกษาไดตอบแบบสอบถามครบตาม
เปาหมายท่ีกําหนดในปตอไป 
  



- 113 - 
 

ตารางที่ 57 จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามและเปาหมายการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัด          
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 5 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 

การตอบแบบสอบถาม 
ผลการดําเนินงาน 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
จํานวนนกัศึกษา 

(คน) 
เปาหมาย 
(ฉบับ) 

จํานวนนกัศึกษา 

(คน) 
เปาหมาย  
(ฉบับ) 

รับคืน 
(ฉบับ) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. คณะครุศาสตร 89 27 - - 27 30.34 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 3 - - 3 33.33 
3. คณะนิติศาสตร 14 4 - - 4 28.57 
4. คณะนิเทศศาสตร 18 5 11 3 12 41.38 
5. คณะมนุษยศาสตรฯ - - 5 2 5 100.00 

รวม 130 39 16 5 51  

 จากตารางที่ 57 พบวา จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบออนไลนตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 5 หนวยงาน พบวา ทุกหนวยงานไดตอบ
แบบสอบถามฯ มีจํานวนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด คือไมต่ํากวารอยละ 30  

ตารางที่ 58 จํานวนผูตอบแบบสอบถามและเปาหมายการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอระบบบริหาร            
จัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสํานัก/สถาบัน 5 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 
การตอบแบบสอบถาม ผลการดําเนินงาน 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง (คน) 

เปาหมาย 
(ฉบบั) 

รับคืน(ฉบบั) 
คิดเปน 
รอยละ 

1. สํานักงานอธิการบดี 7,239 379 751 10.37 
2. สํานักวิทยบริการฯ 7,239 379 85 1.17 
3. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 300 90 47 15.67 
4. สํานักบริการวิชาการ 300 90 74 24.67 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 79 - 

 จากตารางที่ 58 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ                  
แบบออนไลนของสํานักงานอธิการบดี เปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการฯ กําหนด สวนสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ, สํานักบริการวิชาการ นักศึกษา/ผูรับบริการไดตอบ
แบบสอบถามยังไมเปนไปตามจํานวนที่คณะกรรมการฯ กําหนด  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตองมีการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกและเนนย้ําใหนักศึกษาไดตอบแบบสอบถามครบตามเปาหมายที่กําหนดในปตอไป 

ทั้งนี้  กลุมตัวอยางของการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ในลําดับที่ 1 และ 2  คือ นักศึกษา
ปจจุบันระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปการศึกษา 2564) จํานวนรวมทั้งสิ้น 7,239 คน โดยใชวิธี 
Taro Yamane ความเชื่อมั่น 95%  สวนหนวยงานในลําดับที่ 3 และ 4  คอื ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ โดย
กําหนดเปาหมายรอยละ 30 จากจํานวนผูรับบริการปที่ผานมา จํานวน 300 คน และหนวยงานในลําดับที่ 5 คือ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ โดยใชขอมูลจากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการการ
สนับสนุนดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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2.  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ 10 หนวยงาน 

 2.1  หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  5 หนวยงาน  

1)  คณะครุศาสตร 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                 
คณะครุศาสตร  จํานวน 1,971 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 713 ฉบับ คิดเปนรอยละ 36.17 
แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน  177 ฉบับ คิดเปนรอยละ 24.82, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 141 ฉบับ            
คิดเปนรอยละ19.78, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 174 ฉบับ คิดเปนรอยละ 24.40, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 
128 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.95  และนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 93 ฉบับ คิดเปนรอยละ 13.04  
   การประเมินผลความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ            
ครุศาสตร จํานวน 89 คน  มีนักศึกษาระดับปริญญาโทตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 27 ฉบับ             
คิดเปนรอยละ 30.33  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 59 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.94 0.78 มาก 1 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.83 0.82 มาก 3 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.88 0.81 มาก 2 

คาเฉลี่ย 3.88 0.81 มาก 
การบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน   4.53 0.56 มากที่สุด 1 
2. ดานการลงทะเบียนเรียน  4.52 0.55 มากที่สุด 2 
3. ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 4.42 0.56 มาก 3 

คาเฉลี่ย 4.49 0.55 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.19 0.68 มาก 

จากตารางที่ 59 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษา
คณะครุศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.19)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(�̅�= 3.88) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด ดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.94) ดานกายภาพของคณะ  
(�̅�= 3.88) และดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (�̅�= 3.83) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก               
(�̅�= 4.49) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน อยูในระดับ              
มากที่สุด (�̅�= 4.53) รองลงมา ไดแก ดานการลงทะเบียนเรียน (�̅�= 4.52) และดานขั้นตอนการจัดทํา
วิทยานิพนธ (�̅�= 4.42) ตามลําดับ 
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2)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน 347 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 39 ฉบับ คิดเปน            
รอยละ 11.24 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 16 ฉบับ คิดเปนรอยละ 41.03, นักศกึษาชั้นปที่ 2 จํานวน 3 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 7.69, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 14 ฉบับ คิดเปนรอยละ 35.90 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 15.38   
   การประเมินผลความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 9 คน  มีนักศึกษาระดับปริญญาโทตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน            
3 ฉบับ คิดเปนรอยละ 33.33  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 60 ความคิดเห็นตอการจัดการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการของนักศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.95 0.70 มาก 1 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.91 0.70 มาก 2 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.87 0.67 มาก 3 

คาเฉลี่ย 3.91 0.69 มาก 
การบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน   3.73 0.70 มาก 1 
2. ดานการลงทะเบียนเรียน  3.44 1.05 ปานกลาง 3 
3. ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 3.52 0.75 มาก 2 

คาเฉลี่ย 3.57 0.84 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.74 0.77 มาก 

จากตารางที่ 60 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษา            

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.74)  
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(�̅�= 3.91) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุดดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.95) ดานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (�̅�= 3.91)  และดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.87) ตามลําดับ 
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก                 

(�̅�= 3.57) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน อยูในระดับมาก 

(�̅�= 3.73) รองลงมาไดแก ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ (�̅�= 3.52) และดานการลงทะเบียนเรียน             
(�̅�= 3.44) ตามลําดับ 
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3)  คณะนิติศาสตร 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
คณะนิติศาสตร จํานวน 239 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 122 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.05
แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 50 ฉบับ คิดเปนรอยละ 41.67, นักศกึษาชั้นปที่ 2 จํานวน 22 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 18.33, นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 32 ฉบับ คิดเปนรอยละ 26.67, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 12 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 10.00, นักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 3 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.50 และนักศึกษาชั้นปที่ 6 จํานวน 
1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.83   
   การประเมินผลความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             
คณะนิติศาสตร จํานวน 14 คน  มีนักศึกษาระดับปริญญาโทตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 4 ฉบับ          
คิดเปนรอยละ 28.57  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 61 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.86 0.82 มาก 1 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.70 0.89 มาก 2 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.68 0.91 มาก 3 

คาเฉลี่ย 3.75 0.88 มาก 
การบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน   4.55 0.83 มากที่สุด 3 
2. ดานการลงทะเบียนเรียน  4.61 0.73 มากที่สุด 1 
3. ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 4.61 0.07 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ย 4.59 0.54 มากท่ีสุด 
รวมเฉลี่ย 4.17 0.71 มาก 

จากตารางที่ 61 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.17)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(�̅�= 3.75) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด ดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.86), ดานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (�̅�= 3.70) และดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.68) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก              

(�̅�= 4.59) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด ดานการลงทะเบียนเรียนและดานขั้นตอนการจัดทํา

วิทยานิพนธ (�̅�= 4.61) และดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน (�̅�= 4.55) ตามลําดับ 
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4)  คณะนิเทศศาสตร 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
คณะนิเทศศาสตร จํานวน 506 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 43.87
แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 105 ฉบับ คิดเปนรอยละ 47.30, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 74 ฉบับ            
คิดเปนรอยละ 33.33, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 27 ฉบับ คิดเปนรอยละ 12.16, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 
15 ฉบับ คดิเปนรอยละ 6.76  และนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.45 
   การประเมินผลความคิดเห็นตอบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร 
จํานวน 29 คน  มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 12 ฉบับ คิดเปนรอยละ 41.38  แบงเปน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 5 ฉบับ คิดเปนรอยละ 41.67 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 58.33  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 62 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษาคณะนเิทศศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.67 1.00 มาก 3 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.68 0.97 มาก 2 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.70 0.96 มาก 1 

คาเฉลี่ย 3.68 0.98 มาก 
การบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน   4.12 0.69 มาก 2 
2. ดานการลงทะเบียนเรียน  4.15 0.67 มาก 1 
3. ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 4.12 0.59 มาก 2 

คาเฉลี่ย 4.13 0.65 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.91 0.82 มาก 

จากตารางที่ 62 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.91)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(�̅�= 3.68) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด ดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.70), ดานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (�̅�= 3.68) และดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.67) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    
(�̅�= 4.13) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด ดานการลงทะเบียนเรียน (�̅�= 4.13), ดานการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเรียนและ ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ (�̅�= 4.12) ตามลําดับ 
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5)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1,587 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 643 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 40.52 แบงเปน นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 253 ฉบับ คิดเปนรอยละ 39.35, นักศึกษาชั้นปที่ 2 
จํานวน 115 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.88, นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 183 ฉบับ คิดเปนรอยละ 28.46 และ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 92 ฉบับ คิดเปนรอยละ 14.31  
   การประเมินผลความคิดเห็นตอบริหารจัดการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 5 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 5 ฉบับ             
คิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 63 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.94 0.79 มาก 1 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.87 0.83 มาก 2 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.84 0.82 มาก 3 

คาเฉลี่ย 3.88 0.82 มาก 
การบริหารจัดการระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ดานการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน   4.36 0.76 มาก 2 
2. ดานการลงทะเบียนเรียน  4.55 0.58 มากที่สุด 1 
3. ดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ 4.34 0.63 มาก 3 

คาเฉลี่ย 4.42 0.66 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.15 0.74 มาก 

จากตารางที่ 63 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.15)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(�̅�= 3.88) มีความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด ดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.94), ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(�̅�= 3.87) และดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.84) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(�̅�= 4.42) มีความคิดเห็นมากที่สุด ดานการลงทะเบียนเรียน (�̅�= 4.55), ดานการเตรียมความพรอมสําหรับ
การเรียน (�̅�= 4.36) และดานขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ (�̅�= 4.34) 
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 2.2  หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  5 หนวยงาน  

1)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 501 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 170 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 33.93 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 56 ฉบับ คิดเปนรอยละ 32.94, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 
39 ฉบับ คิดเปนรอยละ 22.94, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 58 ฉบับ คิดเปนรอยละ 34.12 และนักศึกษา           
ชั้นปท่ี 4 จํานวน 17 ฉบับ คิดเปนรอยละ 10.00  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 64 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.76 0.77 มาก 2 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.60 0.83 มาก 3 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.87 0.75 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.74 0.80 มาก 

จากตารางที่ 64 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.74)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นของนักศึกษา
มากที่สุด ดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.87), ดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.76) และดานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (�̅�= 3.60) ตามลําดับ 

2)  คณะพยาบาลศาสตร 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
คณะพยาบาลศาสตร  จํานวน 153 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 69 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
45.10 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 23 ฉบับ คิดเปนรอยละ 33.33, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 18 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 26.09 และนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 28 ฉบับ คิดเปนรอยละ 40.58  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 65 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.79 0.85 มาก 3 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.84 0.86 มาก 1 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.81 0.93 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.82 0.88 มาก 
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จากตารางที่ 65 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร            
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.82)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นของนักศึกษา
มากท่ีสุด ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (�̅�= 3.84), ดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.81) และดานการเรียน           
การสอน (�̅�= 3.79) ตามลําดับ 

3)  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี               
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 307 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน 
จํานวน 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.73 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 39 ฉบับ คิดเปนรอยละ 49.37, 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 11 ฉบับ คิดเปนรอยละ 13.92, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 23 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
29.11 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 7.59  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 66 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.73 0.85 มาก 1 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.73 0.77 มาก 1 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.66 0.80 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.71 0.81 มาก 

จากตารางท่ี 66 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.71)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นของนักศึกษา

มากท่ีสุด ดานการเรียนการสอนและดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (�̅�= 3.73) และดานกายภาพของคณะ            

(�̅�= 3.66) ตามลําดับ 

4)  คณะวิทยาการจัดการ 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,252 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 77 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
6.15 แบงเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 33 ฉบับ คิดเปนรอยละ 42.86, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 27 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 35.06, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 14 ฉบับ คิดเปนรอยละ 18.18 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 3 ฉบับ คิดเปนรอยละ 3.90 มีผลการประเมินดังนี ้
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ตารางที่ 67 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.67 0.79 มาก 2 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.47 0.92 มาก 3 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.71 0.84 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.61 0.86 มาก 

จากตารางท่ี 67 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.61)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นของนักศึกษา

มากที่สุด ดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.71), ดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.67) และดานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (�̅�= 3.47) ตามลําดับ 

5)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 230 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 113 ฉบับ            
คิดเปนรอยละ 49.13 แบงเปน นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 37 ฉบับ คิดเปนรอยละ 32.74, นักศึกษาชั้นปที่ 2 
จํานวน 39 ฉบับ คิดเปนรอยละ 34.51, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 28 ฉบับ คิดเปนรอยละ 24.78, นักศึกษาชั้น
ปที่ 4 จํานวน 8 ฉบับ คิดเปนรอยละ 7.08  และนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.88   มีผล
การประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 68 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

1. ดานการเรียนการสอน 3.79 0.71 มาก 1 
2. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.64 0.78 มาก 3 
3. ดานกายภาพของคณะ 3.75 0.77 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.72 0.76 มาก 

จากตารางท่ี 68 พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.72)  

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นของนักศึกษา            

มากที่สุด ดานการเรียนการสอน (�̅�= 3.79), ดานกายภาพของคณะ (�̅�= 3.75) และดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(�̅�= 3.64) ตามลําดับ 
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3. ความคิดเห็นของนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการตอระบบการบริหารจัดการศึกษา
ของหนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน 

 การประเมินความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสํานัก/สถาบัน 
5 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน สํานักบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินดังนี ้
  

3.1 สํานักงานอธิการบด ี

  การประเมินผลความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี จากจํานวน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 7,239 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน 751 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 10.37 แบงเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 746 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.33 และนักศึกษาระดับเอก 
5 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.67 เม่ือจําแนกตามชั้นปที่กําลังศึกษาอยูจําแนกเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 342 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 45.54, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 194 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.83, นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 
112 ฉบับ คิดเปนรอยละ 14.91, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 102 ฉบับ คิดเปนรอยละ 13.58 และนักศึกษา             
ชั้นปที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.13  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 69 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 

พฤติกรรมบงชี ้
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การบริหารจัดการศึกษา 
1. ดานการพัฒนานักศึกษา 3.78 0.83 มาก 3 
2. ดานการใหบริการการเงิน 3.78 0.82 มาก 3 
3. ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 3.84 0.79 มาก 2 
4. ดานการใหบริการการศึกษา 3.85 0.80 มาก 1 
5. ดานการใหบริการงานสถาบันนานาชาติ 3.76 0.80 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.80 0.81 มาก 
 

จากตารางที่ 69 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน

อธิการบดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.80)  

 ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความคิดเห็น

มากที่สุด ดานการใหบริการการศึกษา (�̅�= 3.85), ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม (�̅�= 3.84), ดานการ

พัฒนานักศึกษาและดานการใหบริการการเงิน (�̅�= 3.78) และดานการใหบริการงานสถาบันนานาชาติ               

(�̅�= 3.76) ตามลําดับ 
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3.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การประเมินผลความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 7,239 คน มีการตอบ
แบบสอบถามออนไลนจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 85 ฉบับ คิดเปนรอยละ 1.17 โดยมีนักศึกษา          
ชั้นปที่ 1 จํานวน 15 ฉบับ คิดเปนรอยละ 17.65, นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 19 ฉบับ คิดเปนรอยละ 22.35, 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 25 ฉบับ คิดเปนรอยละ 29.41, นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 21 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
24.71 และนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 5 ฉบับ คิดเปนรอยละ 5.88  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 70 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การบริหารจัดการศึกษา 

1. ดานการบริการหอสมุดกลาง 4.49 0.63 มาก 2 
2. ดานการบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.56 0.64 มากที่สุด 1 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.64 มากที่สุด 

จากตารางที่ 70 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52)  

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความคิดเห็น
มากที่สุด ดานการบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅�= 4.56) และดานการบริการหอสมุดกลาง (�̅�= 4.49) 
ตามลําดับ 
 

3.3 สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

  การประเมินผลความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ชุมชน จากจํานวนผูรับบริการปท่ีผานมา จํานวน 300 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 47 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 15.67 โดยมีผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนนักศึกษา จํานวน 33 ฉบับ คิดเปนรอยละ 70.21,  
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 12.77, ประชาชนท่ัวไป จํานวน 3 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 6.38, นักธุรกิจ/ผูประกอบการ จํานวน 2 ฉบับ คิดเปนรอยละ 4.26, อ่ืน ๆ จํานวน 2 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 4.26 และครู/อาจารย จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.13 มีผลการประเมินดังนี ้
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ตารางท่ี 71 ความคิดเห็นของผูรับบริการตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การบริหารจัดการศึกษา 

1. ดานการบริหารจัดการตามภารกิจ 3.95 0.86 มาก 1 
2. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 3.83 0.75 มาก 3 
3. ดานความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 3.91 0.81 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.90 0.81 มาก 

จากตารางท่ี 71 พบวา ความคดิเห็นของผูรับบริการตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

และพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.90)  

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาของผูรับบริการ มีความคิดเห็นความคิดเห็นมากที่สุด           

ดานบริหารจัดการตามภารกิจ (�̅�= 3.95), ดานความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ (�̅�= 3.91) และดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (�̅�= 3.83) ตามลําดับ 
 

3.4 สํานักบริการวิชาการ 

  การประเมินผลความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักบริการวิชาการ จากจํานวน
ผูรับบริการปที่ผานมา จํานวน 300 คน มีการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 74 ฉบับ คิดเปนรอยละ 24.67 
โดยมีผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย จํานวน 27 ฉบับ คิดเปนรอยละ 36.49, 
บุคคลภายนอก จํานวน 26 ฉบับ คิดเปนรอยละ 35.14, บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 13 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 17.57  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 8 ฉบับ คิดเปนรอยละ 10.81            
มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 72 ความคิดเห็นของผูรับบริการตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักบริการวิชาการ 

พฤติกรรมบงชี้ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การบริหารจัดการศึกษา 

1. ดานการบริหารจัดการตามภารกิจ 4.42 0.77 มาก 2 
2. ดานการบริการของบุคลากร 4.46 0.73 มาก 1 
3. ดานระบบการใหบริการ 4.36 0.76 มาก 4 
4. ดานเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 4.36 0.74 มาก 4 
5. ดานคณุภาพการใหบริการ 4.40 0.72 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.40 0.74 มาก 
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จากตารางท่ี 72 พบวา ความคิดเห็นของผูรับบริการตอระบบบริหารจัดการศึกษาของสํานักบริการวิชาการ  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.40)  

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาของผูรับบริการ มีความคิดเห็นมากที่สุด ดานการบริการ              

ของบุคลากร (�̅�= 4.46), ดานการบริหารจัดการตามภารกิจ (�̅�= 4.42), ดานคุณภาพการใหบริการ                     

(�̅�= 4.40), ดานการบริการของบุคลากรและดานระบบการใหบริการ (�̅�= 4.36) ตามลําดับ 

3.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  การประเมินผลความคิดเห็นตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ใชขอมูลรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ การสนับสนุนดานการวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุมตัวอยาง ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสีย/
ผูรับบริการ จากอาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผูตอบแบบประเมินจํานวน               
79 ฉบับ  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 73 ความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการศึกษาของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ ลําดับ 

การบริหารจัดการศึกษา 

1. ดานงบประมาณสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 4.23 0.75 มาก 3 
2. ดานกระบวนการสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัย 4.49 0.62 มาก 1 
3. ดานสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัย 4.17 0.78 มาก 4 
4. ดานกิจกรรมวิชาการที่สนบัสนนุพันธกิจดานการวิจัย 4.41 0.63 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.72 มาก 

 จากตารางที่ 73 ผลการประเมินความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการศึกษาของผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.32)                     
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด  

(�̅�= 4.49) และดานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด 

(�̅�= 4.17)  
 โดยมีขอเสอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

1. พิจารณาขยายระยะเวลาการตีพิมพลงวารสารนานาชาติ ซึ่งใชระยะเวลายาวนาน อาจไมทันตอ
การสงเอกสารหลักฐานเพ่ือการปดเลมวิจัยฉบับสมบูรณตามสัญญา 

2. การจัดทําวารสารเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและการเกษตรเพ่ิมเติม 
3. เอกสารสําหรับประกอบการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณคอนขางมาก ควรพิจารณาใหปรับลด

เอกสารที่ไมเก่ียวของ 
4. คูมือการเขียนรายงานวิจัยควรมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดในแตละบทเพ่ือความชัดเจนมากข้ึน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจควรเพ่ิมสเกลระดับ “ไมพึงพอใจ” ดวย เพ่ือเปนการเปดกวาง              

ในการแสดงความคิดเห็น 
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4. สรุปประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดตอการจัดการเรียน   
การสอนของคณะ 10 หนวยงาน และระบบการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน                 
5 หนวยงาน 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดตอ                
การจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน ซึ่งเปนขอมูล             
ที่ไดรับจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดดังนี ้

 การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ภายใตสถานการณโรคโควิด-19 
 1. การจัดการเรียนการสอน ภายใตสถานการณโรคโควิด-19 
  1.1 ควรจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง เหตุผลเพราะสัญญาณอินเทอรเน็ต ระบบไฟฟา สภาพแวดลอม
ภายในบานไมเอ้ืออํานวย แตนักศึกษาบางสวนก็ยังสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน จนกวา
สถานการณโรคโควิด-19 จะดีขึ้น 
  1.2 ควรเลือกการจัดการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียว หากจัดผสมหรือมากกวาสองระบบ      
(ณ ที่ตั้ง : on site หรือออนไลน : online) อาจกอใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารจัดการของนักศึกษา เชน 
คาใชจายคาเชาหอพัก และอุปสรรคในการเดินทาง เพราะตองไปเรียนบางวิชา ณ ที่ตั้ง บางวิชาจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน เปนตน 
  1.3 อาจารยบางทานควรมีประสิทธิภาพในการสอนออนไลนใหมากกวานี้ สวนอาจารยบางทาน
ควรทําการสอนและแนะนําวิธีการทางวิชาการตาง ๆ ใหครบถวน ไมควรใหนักศึกษาไปศึกษาจาก Google 
เพ่ิมเติม เชน วิชาคํานวณ เปนตน และอาจารยบางทานไมทําการสอนออนไลน แตสั่งงานใหแกนักศึกษาเปน
จํานวนมาก 
  1.4 ในสถานการณโรคโควิด-19 ควรมีการปรับลดชั่วโมงกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย             
ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  1.5 ในสถานการณโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับลดคาเทอมและสรางระบบ
เยียวยาตาง ๆ ใหแกนักศึกษา 
 2. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณท่ัวไป 
  2.1 ควรมีรายวิชาภาคปฏิบัติและฝกปฏิบัติใหมากขึ้น ตลอดจนการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย และเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา โดยเฉพาะคณะนิเทศศาสตร เชน โปรแกรมที่ใชในการผลิตรายการ 
(production) หรือ โปรแกรมกราฟกตาง ๆ เปนตน 
  2.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่ตองทําการสอนนักศึกษาตางประเทศ ควรเตรียมการสอนทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดจนชวยแปลใหนักศึกษาตางประเทศไดมีความเขาใจในรายวิชานั้น ๆ มากขึ้นดวย 
  2.3 อาจารยบางทานควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเรื่องเพศของนักศึกษา (ไมเหยียดเพศ) ควรรับฟง
ความคิดของนักศึกษา และไมควรนําความขัดแยงภายในคณะเขามาเก่ียวของกับนักศึกษา 
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 3. การบริหารจัดการ และการจัดระบบการบริการนักศึกษา 
  3.1. ควรปรับระบบการเทียบโอนรายวิชา ที่นักศึกษาตองดําเนินการเองซึ่งใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการนาน 
  3.2 ควรเรงดําเนินการกอสรางอาคารเรียนของคณะพยาบาลศาสตร และปรับปรุงอาคารเรียน  
ในภาพรวม เชน ลิฟตของคณะนิเทศศาสตร อาคาร 17 อาคารดนตรี อาคาร 4 เปนตน 
  3.3 ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของเจาหนาที่ในสวนงานตาง ๆ เชน การใสใจใน
การใหบริการ (Service Mind) การพูดจาและพฤติกรรมตาง ๆ เปนตน 
  3.4 ควรเพ่ิมที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตใหแกนักศึกษามากขึ้น และควรนํารถรับสง
นักศึกษาออกปฏิบัติหนาที่ใหมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนการจัดระบบสวัสดิการใหแกนักศึกษา 
  3.5 ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขาวสารของคณะและมหาวิทยาลัยใหมีความหลากหลาย 
ลวงหนาและรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยและคณาจารยตาง ๆ ควรมีการสื่อสารและสรางความเขาใจ
ใหตรงกันเพื่อแจงขาวสารใหแกนักศึกษา เพราะที่ผานมา อาจารยบางทานใหขอมูลแกนักศึกษาไมตรงกัน                   
ซึ่งอาจารยบางทานทราบขาวสารเปนอยางดี แตอาจารยบางทานไมทราบขาวสาร ใด ๆ ของมหาวิทยาลัยเลย 
  3.6 ควรเพ่ิมหรือขยายเวลาปด-เปด หอสมุดใหมากขึ้น เชน วันจันทร-ศุกร ควรปดเวลา 20.00 น. 
และเปดวันเสาร-อาทิตย ในขณะเดียวกัน ควรจัดพื้นทีส่ําหรับนักศึกษาไดทบทวนและอานหนังสือเวลาใกลสอบดวย 
 



สวนท่ี 5  การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (รอยละ 10) 
 

การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน เปนไปตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564-2566 (ประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. 2564) ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลงานของสวนราชการวาไดมีการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการติดตามฯ ในปท่ีผานมา ไปใชในการปรับปรุงการบริหารมากนอยเพียงไร อยางไร โดยดําเนินการ                 

บนพ้ืนฐานของกระบวนการคุณภาพ PDCA รวมท้ังการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีคานํ้าหนักคะแนนรอยละ 10  แบงเปน 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นท่ี 1 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปใชในการพัฒนาหนวยงาน (รอยละ 5) 

 ประเด็นที่ 2 ระดับความสาํเร็จของการนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปใชในการพัฒนาหนวยงาน (รอยละ 5) 

 

1. ประเด็นการประเมิน 
 จากการท่ีคณะกรรมการติดตามฯ นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตามฯ จํานวน 6 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

 1. การบูรณาการภารกิจท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการใหการสนับสนุนหนวยงานภายนอก 

 2. การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับและบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ 

 3. การสรางยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุกออกสูสาธารณะ 

 4. การกําหนดนโยบายและมาตรการที่เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตและศิษยเกา 

 5. การสรางมาตรการเชิงรุกในการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย 

 6. การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และการสรางกําลังขวัญสําหรับ

ผูปฏิบัติงานที่โดดเดน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ไดมีมติที่ประชุมเห็นชอบ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ไดแก 

1. ควรมีระบบขับเคลื่อนและกํากับการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี             

ใหไปสูการพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง 

2. ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ไปสะทอนผลการดําเนินงานในปจจุบันและนําไปสู

การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการในอนาคตตอไป 

2. แนวทางการประเมิน 
  ประเด็นที่ 1 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปใชในการพัฒนาหนวยงาน วัดผลจากการจัดทํา
โครงการและขั้นตอนการนําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ ไปใชในการปรับปรุง             
การบริหารหนวยงาน ใชแบบรายงานการจัดทําโครงการและขั้นตอนการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน 
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(Form 5.1) เพ่ือพิจารณาจากกระบวนการทํางานวาไดมีการดําเนินงานหรือไม และมีขั้นตอนพรอมหลักฐาน
ประกอบอยางไร 

ขอท่ี 1  มีการกําหนดประเด็นท่ีเกี่ยวกับขอเสนอแนะในแผนงาน โครงการของสวนราชการหรือไม 
ขอท่ี 2  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ หรือมอบหมายหนวยงานใดเพ่ือดําเนินการปรับปรุง

แกไขประเด็นขอเสนอแนะเปนการเฉพาะหรือไม 
ขอท่ี 3  คณะกรรมการหรือสวนราชการที่ ไดรับมอบหมายได มีการจัดประชุมและ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขประเด็นขอเสนอแนะมากนอยเพียงใด 
ขอท่ี 4  มีการติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงแกไขประเด็นขอเสนอแนะวามีอุปสรรค

ปญหา รวมท้ัง   มีการดําเนินการแกไขหรือไมอยางไร 
ขั้นท่ี 5  มีการรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมระดับตาง ๆ รับทราบมากนอยเพียงใด 

  ประเด็นท่ี 2  การวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม จากขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการติดตามฯ ไปใชในการบริหารงาน ใชแบบรายงานการวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม   
การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (Form 5.2) เพ่ือพิจารณาระดับความสําเร็จของแตละโครงการ                 
ซึ่งอาจจะเปนลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแลวแตกรณี   
  ท้ังนี้  ใหแตละสวนราชการนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ได ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ ไดใหขอเสนอแนะไว โดยเลือกผลงานที่มี
ความโดดเดน ซึ่งอาจเปนโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ  
แตละประเด็น หรือหลายโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอและของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ              
ในประเด็นใดประเด็นหน่ึงก็ได มานําเสนอตามแบบรายงานท่ีกําหนดขางตนจํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม                  
โดยสามารถเลือกนําเสนอโครงการ/กิจกรรมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาไดจากวิธีการวิเคราะหขอมูลและ
เกณฑการใหคะแนนท่ีไดกําหนดไว 

3. หลักเกณฑการประเมิน 

  การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน พิจารณาจากเอกสารขอมูลที่สวนราชการ
นําเสนอพรอมเอกสารหลักฐาน โดยมหีลกัเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

หลักเกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการจัดทํา 

และแสดงขั้นตอนการดําเนินงานพรอมหลักฐานอางอิง 
การแสดงผลสัมฤทธิ ์

3  โครงการ/กิจกรรม แสดงขอมูล/ข้ันตอน 10 
2 โครงการ/กิจกรรม แสดงขอมูล/ข้ันตอน 9 
1 โครงการ/กิจกรรม แสดงขอมูล/ข้ันตอน 7 
3 โครงการ/กิจกรรม ไมแสดงขอมูล/ขั้นตอน 6 
2 โครงการ/กิจกรรม ไมแสดงขอมูล/ขั้นตอน 5 
1 โครงการ/กิจกรรม ไมแสดงขอมูล/ขั้นตอน 4 
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4.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน ใชขอมูลจากรายงานฯ ระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน 15 หนวยงาน โดยผลการประเมินการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงฯ ของมหาวิทยาลัย  มาจากผลรวมเฉล่ีย
คะแนนของหนวยงานท้ัง 15 หนวยงาน ผลการวเิคราะหขอมูล ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 74 ผลการประเมินการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน  
จํานวน 

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีมีผลงานโดดเดน 

การแสดงผลสัมฤทธ์ิ 
= แสดง  

= ไมแสดง 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 40  9.66 

1. คณะครุศาสตร  3  10.00 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   2  9.00 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2  9.00 

4. คณะนิติศาสตร 3  10.00 

5. คณะนิเทศศาสตร  3  10.00 

6. คณะพยาบาลศาสตร  3  10.00 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ  3  10.00 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ  3  10.00 

9. คณะวิทยาการจัดการ  2  9.00 

10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3  10.00 

11. สถาบันวิจัยและพัฒนา  3  10.00 

12. สํานักงานอธิการบด ี 2  9.00 

13. สํานักบริการวชิาการ  3  10.00 

14. สํานักวิทยบริการฯ  3  10.00 

15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ  2  9.00 

จากตารางที่ 74 ผลการประเมินการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 15 หนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน              
มี 10 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักบริการวิชาการ 
และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท้ังน้ี ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในภาพรวม 40 โครงการ/กิจกรรม คิดเปน 
9.66 คะแนน 
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5.  การสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก/ผูมี           
สวนไดสวนเสีย 

 โดยการสัมภาษณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวยระบบออนไลน ผาน Google Meet ในระหวาง
วันที่ 13 – 14 มกราคม 2565 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ไดกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. อธิการบดี 
2. รองอธกิารบดี 6 คน ผูชวยอธิการบด ี4 คน 
3. คณบดีสวนราชการ 6 คน และคณบดีสวนงานภายใน 4 คน 
4. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 5 คน 
นอกจากน้ี ยังมีการสัมภาษณตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 คน ไดแก  

1) นายพีระ รัตนจิตร  (ผูทรงคุณวุฒิ)   
2) นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ  (ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)  
3) รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักด์ิ มิ่มกระโทก  (ผูแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร)   
4) ผูชวยศาสตราจารยนาวี  เปลี่ยวจิตร  (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)  
5) อาจารยวรฉัตร อังคะหิรัญ  (ผูแทนคณาจารยประจํา) 

 รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลภายนอกผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
PDCA จากกลุมบุคคล 9 กลุม ดังน้ี 

1. ผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี นายสุธี  ทองแยม   
2. ตัวแทนหัวหนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน ไดแก นายเมธี รัตนสุวรรณ นายกองคการบริหาร

สวนตําบลตะกาดเงา   
3. ตัวแทนหัวหนาหนวยงานราชการ 1 คน  ไดแก นายอภิชัย  ตนกันยา  ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุร ี  
4. ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษ 1 คน ไดแก นายสมพงษ  เปรมปยศร ีผูอํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ  
5. ตัวแทนผูประกอบการธุรกิจโรงแรม/ทองเท่ียว 1 คน ไดแก นายเมธี จึงสงวนสิทธิ์  ประธานกรรมการ

บริษัท บานเคียงจันทร จํากัด(โรงแรมบลูแรบบิท)  
6. ตัวแทนผูประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 1 คน ไดแก นางสาวพิชญาภา  รักษาราษฎร

ผูประกอบการราน Lapindary  
7. ตัวแทนฝายเกษตรกร 1 คน ไดแก นางนงลักษณ  มณีรัตน ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว                

เชิงเกษตรรกัษเขาบายศร ี  
8. ตัวแทนศิษยเกา 1 คน ไดแก นายธนกฤต  พรามพิทักษ ปลดัอําเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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9. ตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 4 คน ไดแก  
1) นายธนวินท  อารีเพ่ือน  นายกองคการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
2) นายพิษณ ุ สืบศิริพูนชัย  นายกองคการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(ภาคพิเศษ)    
3) พันตํารวจโท ดร.ฐนภัทร  กิตติวงศา  นักศึกษาระดับปริญญาโท      
4) นางแวนดา  อยูดี  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    

ท้ังน้ี  คณะกรรมการติดตามฯ ไดสังเคราะหและสรุปประเด็นจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 43 คน  ดังปรากฏตามภาคผนวก ง  
 



บทท่ี 5 

สรุปผลการประเมิน 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ เพ่ือประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการประเมินฐานขอมูลจํานวน

มากที่รวบรวมไวจากสวนคณะ สํานัก และสถาบัน ตลอดจนจากการประเมินผลความคิดเห็นของผูเกี่ยวของทั้ง

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากเปนการประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แลว การประเมินผลงานนี้ยังเปดโอกาสให

ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยไดรับทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงานที่ชัดเจนยิ่งข้ึน

ของขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและขอมูลในระดับคณะ สถาบัน และสํานัก โดยโครงสรางการประเมินผล

การดําเนินงาน ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ โดยมีคาน้ําหนักที่แตกตางกัน ไดแก 

1. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 40) 

2. การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

3. การประเมินผลความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานของผูบริหาร (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 ซึ่งอาจ

สรุปโดยสังเขปไดคือ มีหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก (คะแนน 4.51 – 5.00) จํานวน                       

5 หนวยงานและมีหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดี (คะแนน 3.51 – 4.50) จํานวน 11 หนวยงาน                

ซึ่งถือวา การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณเีปนที่นาพอใจในภาพรวม 

โดยสรุป การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564             

แสดงไดดังตารางที่ 75 
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ตารางที่ 75 สรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หนวยงาน/ผูรับการประเมิน 
สวนที่ 1 
(40%) 

สวนที ่2 
(20%) 

สวนที่ 3 
(20%) 

สวนที่ 4 
(10%) 

สวนที่ 5 
(10%) 

รวม
(100%) 

คะแนน
เต็ม 5  

ระดับ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 29.69 18.19 17.44 7.96 9.66 82.94 4.15 ดี 

คณบดี  

1. คณะครุศาสตร 36.52 15.79 18.56 8.38 10.00 89.25 4.46 ดี 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 33.04 15.83 13.24 7.48 9.00 78.65 3.93 ดี 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38.84 18.83 17.04 7.48 9.00 91.30 4.56 ดีมาก 

4. คณะนิติศาสตร 32.28 17.98 16.64 8.34 10.00 86.20 4.26 ดี 

5. คณะนิเทศศาสตร 38.76 18.28 15.88 7.82 10.00 91.41 4.54 ดีมาก 

6. คณะพยาบาลศาสตร 35.90 15.21 16.36 7.64 10.00 85.34 4.26 ดี 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ 34.36 17.61 17.16 8.30 10.00 87.12 4.37 ดี 

8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 38.12 19.97 17.44 7.42 10.00 92.49 4.65 ดีมาก 

9. คณะวิทยาการจัดการ 39.20 16.34 18.20 7.22 9.00 90.60 4.50 ด ี

10. คณะวิทยาศาสตรฯ 39.50 19.28 15.96 7.44 10.00 92.43 4.61 ดีมาก 

 ผูอํานวยการ 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 25.00 16.80 15.20 8.64 10.00 75.74 3.78 ดี 

11. สํานักงานอธิการบดี 40.00 18.51 16.76 7.60 9.00 92.42 4.59 ดีมาก 

14. สํานักบริการวิชาการ 37.50 14.00 17.60 8.80 10.00 88.20 4.40 ดี 

12. สํานักวิทยบริการฯ 40.00 13.93 16.04 9.04 10.00 88.86 4.45 ดี 

15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 33.51 19.63 17.88 7.80 9.00 87.91 4.39 ดี 

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 
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สรุปผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 

สรุปผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ 10 หนวยงาน และสํานัก/สถาบัน 5 หนวยงาน             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตามฯ ไดดําเนินการประเมินผลงานตามหลักการและกรอบ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 – 2566 (ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564)  โดยมีผลการประเมินดังตอไปนี ้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.15 คะแนน อยูใน

ระดับดี มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 29.69 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 45 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.88 ได 20.67 คะแนน 

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 9.02 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 18.19 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 96.08 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

644,261,500.00 บาท เบิกจาย 619,033,233.08 บาท เมื่อนําผลการประเมินถวงน้ําหนักรอยละ 10 ได 9.61 

คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 8.57 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (�̅�= 4.36) ได 17.44 คะแนน 

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.98) ได 7.96 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาจากผลรวม

เฉลี่ยคะแนนของหนวยงานทั้ง 15 หนวยงาน ได 9.66 คะแนน 

2. คณะครุศาสตร 

ผลการประเมินของคณะครุศาสตร  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.46 คะแนน อยูในระดับดี มีผล
การประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 36.52 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 25 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 92.00 ได 27.60 คะแนน
คะแนน  และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 8.92 
คะแนน  

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 15.79 คะแนน แบงเปน
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.84 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 
6,619,000.00 บาท เบิกจาย 6,542,182.00 บาท ได 9.88 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 5.91 คะแนน 
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3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร            

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.64) ได 18.56 คะแนน  
4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษา

คณะครุศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.19) ได 8.38 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะครุศาสตร ได 10.00 คะแนนเต็ม 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการประเมินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 3.93 คะแนน อยูใน

ระดับดี มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 33.04 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 47 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 37 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78.72 ได 23.62 คะแนน 

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 9.42 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 15.83 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.30 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

1,232,000.00 บาท เบิกจาย 1,223,325.00 บาท ได 9.88 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ             

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 5.91 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิ ดเห็ นเ ก่ียวกับคุณลั กษณะและการบริหารงานของคณบดี คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (�̅�= 3.31) ได 13.24 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.74) ได 7.48 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได 9.00 

คะแนน 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผลการประเมินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.56 คะแนน อยูในระดับดี

มาก  มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 38.84 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 16 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30.00 คะแนน  

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 8.84 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 18.83 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 97.76 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,254,300.00 บาท เบิกจาย 2,203,748.90 บาท ได 9.78 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.05 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.26) ได 17.04 คะแนน 
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4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.74) ได 7.48 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ได 9.00 คะแนน 

5. คณะนิติศาสตร 

ผลการประเมินของคณะนิติศาสตร จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.26 คะแนน อยูในระดับดี มีผลการ

ประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 32.28 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 30 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 23 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 76.67 ได 23.00 คะแนน 

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 9.28 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 18.83 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 84.68 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

900,000.00 บาท เบิกจาย 762,157.28 บาท ได 8.47 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ                      

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.51 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิติศาสตร              

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.16) ได 16.64 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษา          

คณะนิติศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.17) ได 8.34 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะนิติศาสตร ได 10.00 คะแนนเต็ม  

6. คณะนิเทศศาสตร 

ผลการประเมินของคณะนิเทศศาสตร จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.54 คะแนน อยูในระดับดีมาก 

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 38.76 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 46 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30.00 คะแนน  

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 8.76 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 18.28 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 90.73 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

1192,000.00 บาท เบิกจาย 1,081,547.00 บาท ได 9.07 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ             

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.21 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะนิเทศศาสตร              

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.97) ได 15.88 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของนักศึกษา

คณะนิเทศศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.91) ได 7.82 คะแนน  
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5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะนิเทศศาสตร ได 10.00 

คะแนนเต็ม 

7. คณะพยาบาลศาสตร 

ผลการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.26 คะแนน อยูในระดับดี มี
ผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 35.90 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 82 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 75 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 91.46 ได 27.44 คะแนน 
และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 8.46 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 15.21 คะแนน แบงเปน
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 96.53 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 
1,439,800.00 บาท เบิกจาย 1,389,813.59 บาท ได 9.65 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ                  

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 5.56 คะแนน 
3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร              

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.09) ได 16.36 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร                  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.82) ได 7.64 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร ได 10.00 

คะแนนเต็ม 

8. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได 4.37 คะแนน             

อยูในระดับดี มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้
1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 34.36 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 29 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.21 ได 25.86 คะแนน  

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 8.50 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 17.61 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.16 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

5,044,700.00 บาท เบิกจาย 4,952,003.43 บาท ได 9.82 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 7.79 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.29) ได 17.16 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของนักศึกษา               

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.15) ได 8.30 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ได 10.00 คะแนนเต็ม 
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9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คือ 4.65 คะแนน อยูในระดับดีมาก มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 38.12 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 40 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30.00 คะแนน  

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 8.12 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 19.97 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 99.90 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน

1,306,000.00 บาท เบิกจาย 1,304,629.00 บาท ได 9.99 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.98 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.36) ได 17.44 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.71)  ได 7.42 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเท ได 10.00 คะแนนเตม็ 

10. คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการประเมินของคณะวิทยาการจัดการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.50 คะแนน อยูในระดับดี            

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 39.20 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 39 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30.00 คะแนน  

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 9.20 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 16.34 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 89.30 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

4,466,000.00 บาท เบิกจาย 3,988,159.17 บาท ได 8.93 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 7.41 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.55) ได 18.20 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.61) ได 7.22 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ ได 9.00 

คะแนน  
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11. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.61 คะแนน อยู

ในระดับดีมาก มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 39.50 คะแนน แบงเปนผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 56 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ได 30.00 คะแนน    

และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ได 9.50 คะแนน 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 19.28 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 97.25 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

3,144,000.00 บาท เบิกจาย 3,057,572.00 บาท ได 9.73 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.55 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.99) ได 15.96 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.72) ได 7.44 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ได 10.00 คะแนนเต็ม 

12. สถาบันวิจัยและพฒันา 

ผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 3.78 คะแนน อยูในระดับดี           

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 25.00 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 8 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.50 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 16.80 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.39 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

834,000.00 บาท เบิกจาย 820,591.09 บาท ได 9.84 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ              

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 6.96 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.80) ได 15.20 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบบริหารจัดการศึกษาของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.32) ได 8.64 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา                      

ได 10.00 คะแนนเต็ม 
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13. สํานักงานอธิการบด ี

ผลการประเมินของสํานักงานอธิการบดี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.59 คะแนน อยูในระดับดีมาก             

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 40.00 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 9 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 18.51 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 88.32 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

29,233,900.00 บาท เบิกจาย 25,818,324.18 บาท ได 8.83 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.68 คะแนน  

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.19) ได 16.76 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน

อธิการบดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.80) ได 7.60 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี ได 9.00 

คะแนน 

14. สํานักบริการวิชาการ 

ผลการประเมินของสํานักบริการวิชาการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.40 คะแนน อยูในระดับดี              

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 37.50 คะแนน โดยมี ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 16 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.75  

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 14.00 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 96.81 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

2,268,400.00 บาท เบิกจาย 2,196,144.07 บาท ได 9.68 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 4.33 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยสํานักบริการ

วิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.40)  ได 17.60 คะแนน 

4) การประเมินผลความคิดเห็นของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักบริการวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.40) ได 8.80 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักบริการวิชาการ ได 10.00 

คะแนนเต็ม 
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15. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.45 

คะแนน อยูในระดับดี ผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 40.00 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 13.93 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 83.07 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

3,925,000.00 บาท เบิกจาย 3,260577.74 บาท ได 8.31 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 5.61 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.01) ได 16.04 คะแนน  

4) การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52)  ได 9.04 คะแนน  

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี            

สารสนเทศ ได 10.00 คะแนนเต็ม 

16. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

ผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.39 คะแนน อยูในระดับดี          

มีผลการประเมิน 5 สวน ดังนี ้

1) การประเมินผลงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ได 33.51 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 37 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.78 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ได 19.63 คะแนน แบงเปน

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมทุกประเภท รอยละ 98.73 จากการไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน 

4,125,600.00 บาท เบิกจาย 4,073,219.71 บาท ได 9.87 คะแนน และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

ตามมาตรการเบิกจายภาครัฐ (สะสม) ได 9.76 คะแนน 

3) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผู อํานวยสํานัก

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.47) ได 17.88 คะแนน 

4) การประเมินผลความคิดเห็นของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.90) ได 7.80 คะแนน 

5) การประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

ชุมชน ได 9.00 คะแนน 

 

  



- 143 - 
 

การอภิปรายการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 คณะกรรมการติดตามฯ ไดดําเนินการตามหลักการและกรอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2565 – 2566 (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 5 สวน โดยมี

การอภิปรายจากการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปดังนี ้

สวนที่ 1 การดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ชี้ใหเห็นวา ในรอบปงบประมาณ 2564  

ที่ผานมา มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของตัวบงชี้ในโครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการ รอยละ 68.88 เหตุผลก็เนื่องจากผลกระทบของสถานการณโรคเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยรัฐบาลได

ออกมาตรการและคําสั่งหาม โดยเฉพาะกรณีมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก ๆ และการหามเคลื่อนยายหรือ

การเดินทาง ทําให ตัวบงชี้บางสวนเปนกิจกรรมท่ีตองมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก และบางกิจกรรมจําเปน

จะตองออกดําเนินกิจกรรมนอกสถานที ่ประกอบกับรัฐบาลปรับลดงบประมาณ สงผลใหคณะผูจัดทําโครงการ

ไมสามารถดําเนินงานใหตัวบงชี้เหลานั้นบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวได แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาเปน            

รายคณะแลว จะพบวา ก็ยังมีคณะบางสวนสามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของตัวบงชี้ที่ตั้งไวได               

ทุกตัวชี้วัด คอื คณะนิเทศศาสตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนคณะอ่ืน ๆ ก็จะประสบกับอุปสรรคเชนเดียวกันมหาวิทยาลัย 

ขณะท่ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย              

ได 4.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูในระดับดีมาก สวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับคณะ อยูในระดับดีมาก คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะนิติศาสตร               

คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและคณะอ่ืน ๆ อยูในระดับดี 

เมื่อนําผลการดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มคีะแนนน้ําหนักการประเมินรวม 29.68 คะแนนจากคะแนนเต็ม            

40 คะแนน ในขณะเดียวกัน มี 5 คณะที่มีผลการประเมินโดดเดนในปงบประมาณน้ี คือ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิเทศศาสตร และคณะวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อยางไรก็ดี จากการที่มหาวิทยาลัยและคณะไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ การพัฒนา

ทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จะเห็นได

วา มหาวิทยาลัยและคณะคอนขางจะใหความสําคัญกับยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยกําหนดโครงการรวม 92 โครงการ และ 84 โครงการ 

ตามลําดับ จากภาพรวม 238 โครงการ สวนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น และยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต

และพัฒนาครูมีสัดสวนจํานวนโครงการคอนขางต่ํา โดยขอสังเกตที่วายุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยและคณะไดกําหนดจํานวนโครงการเพียง 50 โครงการ ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะเปนยุทธศาสตรที่สราง

ภาพลักษณและบทบาทหลักใหแกมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ และเปรียบเสมือนเวทีทํางานที่สําคัญของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในสถานการณปจจุบันของประเทศ หากมหาวิทยาลัยหรือคณะให

ความสําคัญกับยุทธศาสตรนี้คอนขางนอยอาจสงผลกระทบกระเทือนตอหลักการสําคัญของ “การเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถิ่น” อันจะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี และการสรางบทบาทสําคัญใน

สายตาของประชาชนในทองถิ่น 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู จะพบวา มีผลการดําเนินงานเพียง 2 คณะ คือ             

คณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งหมด 12 โครงการ หากพิจารณาสัดสวนจํานวน

โครงการในภาพรวมจะเห็นไดวา “คอนขางนอย” แตเนื่องดวยยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ ตัวชี้วัด และ

ผลลัพธเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร หรือหลักสูตรศึกษาศาสตร และเฉพาะนักศึกษาครุศาสตร หรือนักศึกษา

ศึกษาศาสตร รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพครูของครูเทานั้น ทําใหคณะอื่นที่ไมมีหลักสูตรครุศาสตร 

หรือหลักสูตรศกึษาศาสตร อาจมองขามหรือไมจําเปนตองกําหนดโครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 นี้ แตอยางไรก็

ดี การกําหนดโครงการที่มีลักษณะการกระจายจํานวนโครงการคอนขางไมสมดุลกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ยุทธศาสตรที่ 1, 3 และ 4 อาจสงผลตอการใหความสําคัญ และบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรท่ียากจะครอบคลุมสาระสําคัญของพันธกิจทั้งหมดได 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจุดเดน ไดแก มีการ

ดําเนินงานทุกโครงการ ดําเนินงานยุทธศาสตรดานการพัฒนาทองถ่ินบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดถึงรอยละ 90
และผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก โดยมขีอเสนอแนะ ไดแก ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการไดบรรลุเปาหมาย 31 ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 68.88 และไมบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 
14 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะไมบรรลุเปาหมายมากที่สุดในยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการถึง 8 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ
เปาหมาย 4 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยจึงควรกํากับติดตามและแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวชี้วัดในทุกยุทธศาสตรแลว
รายงานผลเปนประจํา และควรใหความสําคัญในการวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและการพัฒนาโครงการ
กิจกรรม รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณใหมีความสอดคลองสงผลตอกันกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ มีจุดเดน ไดแก คณะและสํานักสวนใหญไดดําเนิน
โครงการเกือบทุกโครงการ และมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิเทศศาสตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรฯ ไดดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ครบทุกตัว โดยมีขอเสนอแนะ ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะนิติศาสตร ควรใหความสําคัญตอการ
วิเคราะหแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และโครงการกิจกรรมใหมีความสอดคลองกัน และกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบ
และรายงานผลเปนประจําเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้น คณะแตละคณะควรเตรียมความพรอมในการ
บริหารจัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน เชน แนวคิดการจัดการศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน แนวคิดการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน เปนตน  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก/สถาบัน มีจุดเดน ไดแก สํานัก/สถาบันสวนใหญ
ไดดําเนินโครงการเกือบทุกโครงการ โดยที่สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรครบทุกตัว ขอเสนอแนะ ไดแก ควรศึกษาแผนยุทธศาสตรและพันธกิจของ
สํานักใหรอบคอบเพ่ือกําหนดแผนงาน ตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร รวมถึงการกําหนดโครงการใหเหมาะสมกับ
พันธกิจและสอดคลองกันเพ่ือการดําเนินงานโครงการไดสงผลตอตัวชี้วัดที่ตองรับผิดชอบ สํานัก/สถาบัน ควร
กําหนดผูรับผิดชอบในการบริหารแผนใหเปนไปตามเปาหมายใหมากที่สุด พรอมทั้งรายงานตอผูอํานวยการ
เปนประจําเพ่ือการพัฒนาหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
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สวนที่ 2 ผลการใชจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของการใชจายงบประมาณทั้งหมดจํานวน 644,261,500 บาท 

ในรอบป 2564 พบวา ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการกระจายเบิกจายเปนรายไตรมาสในระดับคณะและ

สํานักแลว จากเกณฑมาตรฐานการเบิกจายภาครัฐ จะพบวา มีหลายหนวยงานที่มีรอยละการเบิกจาย              

รายไตรมาสต่ํากวาเกณฑดังกลาว ซึ่งถือวา จะทําใหไมมีประสิทธิภาพในวินัยการคลังเทาที่ควร มหาวิทยาลัย

ควรสรางระบบติดตามการเบิกจายในหนวยงานตาง ๆ ใหใกลชิดกวานี้ ขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจาย

งบประมาณทั้งหมด ในรอบปไดถึงรอยละ 96.08 ซึ่งจัดวามีประสิทธิภาพอยูในระดับดมีาก 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาหลักประสิทธิภาพแลว พบวา 6 หนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนที่สุด             

ในดานการบริหารจัดการงบประมาณในรอบป 2564 คือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สวนที่ 3 ความคดิเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงาน 

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี อยูในระดับมาก                  

โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  และดานธรรมาภิบาล               

สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม และดาน

การสื่อสารและการสรางเครือขาย 

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดี  10 หนวยงาน ไดแก 

1. คณบดีคณะครุศาสตร อยูในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน 

ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการ

บริหารหนวยงาน  

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยูในระดับปานกลาง โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความ

โดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดาน

การพัฒนาบุคลากร 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดด

เดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการ

บริหารหนวยงาน 

4. คณบดีคณะนิติศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก              

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการสื่อสารและ            

การสรางเครือขาย 

5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก 

ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดาน

การสื่อสารและการสรางเครือขาย 



- 146 - 
 

6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน 

ไดแก ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก 

ดานการบริหารหนวยงาน 

7. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มี

ความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก                  

ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

8. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็น               

ดานคุณลักษณะที่มีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงาน            

ที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร 

9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความ          

โดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานภาวะ

ผูนําและการทํางานเปนทีม 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มี

ความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานท่ีมีความโดดเดน ไดแก                  

ดานการบริหารหนวยงาน 

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ 5 หนวยงาน ไดแก 

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดด
เดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน ไดแก ดานการบริหาร
หนวยงาน 

2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะที่มีความโดด
เดน ไดแก ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน 
ไดแก ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

3. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดานคุณลักษณะท่ีมีความโดด
เดน ไดแก ดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มีความโดดเดน 
ไดแก ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดาน
คุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มี
ความโดดเดน ไดแก ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

5. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นดาน
คุณลักษณะท่ีมีความโดดเดน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม  สวนความคิดเห็นดานการบริหารงานที่มี
ความโดดเดน ไดแก ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวนเกินกวารอยละ 60 ของกลุมผูมีสวนเก่ียวของ 
(Stakeholders) มีความคิดเห็นตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ในสวนที่เก่ียวกับ                  
1) ดานคุณลักษณะของผูบริหาร 3 ดาน คือ วิสัยทัศน คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ 2) ดานการ

บริหารงาน 4 ดาน คือ ภาวะผูนําและทีมงาน การบริหารหนวยงาน การสื่อสารและการสรางเครือขาย และ
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การพัฒนาบุคลากร โดยในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานตอ 

“คณบดี” คือ คณบดีคณะครุศาสตร อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งคณบดีคณะครุศาสตรยังคงรักษามาตรฐาน
คุณลักษณะและการบริหารงานของตนเองไวได ในสวนของคณะอ่ืน อยูในระดับมาก ขณะที่คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับ “ปานกลาง” ซึ่งไดรับความคิดเห็นลดลงจากปที่ผานมา 

อยางไรก็ดี ในสวนของคุณลักษณะและการบริหารงานของผูอํานวยการ โดยในภาพรวม พบวา กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานตอ “ผูอํานวยการ” ทุกสํานัก/สถาบัน อยูในระดับ “มาก”  

นอกจากนี้ การเปรียบเทียบน้ําหนักคะแนนระดับความพึงพอใจในอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แสดงใหเห็นวา อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร คณบดี                    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะนิติศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ชุมชน ไดรับน้ําหนักคะแนนระดับความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางของนักศึกษาจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่สังกัดหนวยงานนั้น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของหนวยงานใน 3 ดานหลัก อันไดแก ดานการ

เรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดานกายภาพของคณะตาง ๆ นั้น พบวา คณะวิทยาการ
จัดการ คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร และคณะนิติศาสตร เปน 5 คณะ              
ที่นักศึกษาใหน้ําหนักคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ในขณะที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดรับคะแนนสูงสุดในกลุมหนวยงานท่ีสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษา 
นักศึกษายังไดระบุขอเสนอแนะและขอสังเกตตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูบริหารของแตละ

หนวยงานเปนจํานวนมาก ทั้งที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภายใตสถานการณโรคโควิด-19  

รวมทั้งการบริหารจัดการและการจัดระบบการบริการนักศึกษาอีกดวย ดังท่ีไดปรากฏอยูในรายงาน 

สวนที่ 5 การนําขอเสนอแนะในปท่ีผานมาไปปรับปรุงการบริหารงาน  

จากการพิจารณารายงานการประเมินผลการดําเนินงานในรอบป 2563 ท่ีผานมา คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ไดมีขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยดานตาง ๆ ใหมีความกาวหนาและมีความเขมแข็ง จํานวน 6 ประเด็นหลัก และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ 2 ขอ ในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหไปสูการพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง และนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ ไปสะทอนผลการดําเนินงาในปจจุบันและนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ในอนาคตตอไป ซึ่งปรากฏผลวา หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ไดใหความสําคัญในการพยายามปรับเปลีย่น

การพัฒนาตนเองตามประเด็นขางตนในระดับมากนอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การ
ปรับเปลี่ยนในระดับมหภาคของมหาวิทยาลัยยังไมบรรลุผลดีนัก เพราะมีความเขาใจและความรวมมือในการ
ดําเนินงานระดับจุลภาคของแตละหนวยงานที่แตกตางกัน ทั้งในดานความเขาใจ  ในกรอบแนวคิด สถานการณ

ปญหา การแปลงสูภาคปฏบิัติ และนัยสําคัญของเปาหมายโดยรวม จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยจะไดมีการทบทวน
และติดตามการดําเนินการเหลานี้ใหตอเนื่องยิ่งข้ึน 
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อยางไรก็ตาม ในการนําเสนอตัวอยางบางโครงการหรือบางกิจกรรมที่สะทอนการปรับเปลี่ยนดังกลาว            

จะมีท้ังลักษณะโครงการที่ไดแสดงผลสัมฤทธิ์และไมแสดงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน จึงอาจจะกลาวไดวา หนวยงาน            
สวนใหญในมหาวิทยาลัยสามารถแสดงผลการดาํเนินงานในเชิงประจักษได แตยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรมนัก 
และยังนําเสนอมาจากจํานวนโครงการตัวอยางที่นอยมากเทานั้น  

นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดเวทีสัมภาษณเฉพาะกลุมผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)             
ทั้งที่เปนกลุมบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย (5 กลุม) ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย (5 คน) และตัวแทนกลุม
บุคคลภายนอก (9 กลุม) ทําใหไดรับทราบถึง 1) การรักษาจุดเดนความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี               

2) การปรับเปลี่ยนองคกรใหเติบโตและอยูรอดอยางม่ันคงยั่งยืน และ 3) ทิศทางการพัฒนาเพ่ือพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ในการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยที่ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะจากมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏรําไพพรรณี กลุมบุคคลภายนอก ขาราชการ ศิษยเกา และนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 คณะกรรมการติดตามฯ ไดดําเนินการตามหลักการและกรอบการติดตามตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2565 – 2566 (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งจากการ

เก็บรวบรวมขอมูลสําคัญทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ และขอสังเกตที่นาสนใจในหลากหลายประเด็นพรอม

การวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินการดําเนินการที่ผานมา จนนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะ               

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในกาวหนาและมีความเขมแข็ง โดยมีสาระสําคัญในประเด็นขอเสนอแนะดังตอไปนี ้ 

 ประเด็นทบทวนและเนนยํ้าเชิงนโยบาย 

  1. การบริหารจัดการและงบประมาณ 

   1. การสื่อสารและการสรางความเขาใจในนโยบายระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติใน

ทิศทางเดียว และสรางแนวทางการมีสวนรวมอยางกวางขวาง เพ่ือกอใหเกิด “เอกภาพ” และ “ประสิทธิภาพ” 

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในทุกมิต ิ

   2. การแกไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ยืดหยุน และ

สอดคลองกับพันธกิจและการทํางานของมหาวิทยาลัย 

   3. การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพของนกัศึกษา และทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในอนาคตเปนสําคัญ โดยอาจใชแนวทางการกระจายอํานาจทางงบประมาณ (budget decentralization) 

   4. การใหความสําคัญและวิเคราะหการพัฒนาโครงการ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณและ

ตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตรใหมีความสอดคลอง และสงผลตอวิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให

การดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และที่สําคัญควรคํานึงถึง “ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ” และ 

“ความยั่งยืน” ของการดําเนินโครงการ 

   5. การสรางและ “ใชประโยชนจากเครือขาย” ใหเกิดผลใน “เชิงรูปธรรม” กลาวคือ 

มหาวิทยาลัยอาจมุงสรางเครือขายเพียงดานเดียว แตการดําเนินการรวมกับเครือขาย (collaboration) หรือ

สรางรูปแบบการทํางานแบบ “partnership” เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมมากนัก 

ตัวอยางเชน การสรางรูปแบบการทํางานกับหนวยงานของรัฐอ่ืน หรือเอกชน หรือสถาบันการศึกษาดวยกันเอง 
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   6. การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

   7. การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได โดยใชประโยชนจากการทําพันธกิจ การวิจัย                  

การบริการวิชาการ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เชน การผลิตสินคาและการตลาด โดยใชทรัพยากร

ทองถ่ินเปนฐาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน “ศูนยการเรียนรู” หรือ                  

“ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน” ที่ไดมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใหคําปรึกษาและ

บริการแกชุมชนทองถิ่นไดอยางแทจริง รวมถึงการกําหนดคาตอบแทนหรือประเมินผลปฏิบัติราชการ             

ที่เหมาะสมตอผูที่มีความสามารถในประเด็นดังกลาว 

   8. การกําหนดแนวทาง “ประชาสัมพันธเชิงรุก” ใหสะทอนถึง “ผลงาน” และ “อัตลักษณ” 

ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากขึ้น 

  2. การดูแลและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกา 

   1. การจัดตั้ง “สมาคมศิษยเกา” เพ่ือสรางโอกาสในการรับฟงขอเสนอแนะจากศิษยเกาใน

ฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางความรวมมือระหวางกัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง และยั่งยืน 

   2. การจัดสวัสดิการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวใหแกนักศึกษาตองครอบคลุมและหลากหลายชองทาง โรงอาหาร ที่จอดรถ ขยายเวลาเปด-ปด

หองสมุด อุปกรณการเรียนการสอน รถรับ-สงนักศึกษาที่เพียงพอ เปนตน 

 ประเด็นทาทายเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  1. ปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง และตอบสนองตอความตองการของพื้นที่เปนหลัก 

รวมถึงสรางและพัฒนาหลักสูตรแบบขามพนศาสตรหรือสหวิทยาการ (interdisciplinary; transdisciplinary; 

multidisciplinary) ทั้งในรูปแบบสะสมเครดิตและไมมีสะสมเครดิต (degree or non) และบทบาทดังกลาว

ตองตอบโจทย (ความตองการหรือเหมาะสม) ของคนทุกชวงวัย (life-long learning) อีกดวย เชน หลักสูตร

ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย หลักสูตรผูประกอบการและเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรธุรกิจอาหาร สมุนไพร และ

ความงาม หลักสูตรการจัดการทองเที่ยวมูลคาสูง เปนตน ไปสูการเปน “คลังปญญาของทองถิ่น” 

  2. พัฒนาคณาจารย บุคลากร รวมถึงนักศึกษาใหเปนผูมีทักษะภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยี

ขั้นสูง หรือทักษะที่เก่ียวของกับการทํางานสมัยใหมที่ไดมาตรฐาน 

  3.  พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบวีดี ทัศนที่สามารถเรียนที่ ไหน เรียนเ ม่ือใดก็ได                        

(self-placed and self-timed education) 

  4. การสรางหรือพัฒนาหลักสูตรใหนักศึกษาเปน “ผูประกอบการ” (entrepreneur) หรือสราง 

“ความเปนผูประกอบการ” (entrepreneurship) กลาวคือ ผูที่มีทักษะและความรูหลากหลายดานในการสราง

นวัตกรรม โดยเฉพาะรูปแบบเชิงธุรกิจ (นวัตกรรมสินคาและบริการ) โดยการนําระบบเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

มาใชในการดําเนินการ และสามารถแขงขันภายในตลาดได รวมถึง “การฝกภาคปฏิบัติ” หรือ “การจัด

โครงการ” เหนือการเรียน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมดําเนินการ “นักศึกษาตองทํางานเปน ไมใช

ทํางานได” เพื่อตอบสนองแนวความคิดเรื่อง “วิศวกรสังคม” 
 

***************************  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบด ี

ภาคผนวก  ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ          
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  พ.ศ. 2549 

ภาคผนวก  ค หลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 - 2566  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ภาคผนวก  ง แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภาคผนวก  จ สรุปประเด็นจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และตัวแทนบคุคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย ระหวางวันท่ี 13 – 14 มกราคม 2565 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบด ี













 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2549 



 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 

 

หลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2564 - 2566  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  











 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 
 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 ผูรับผิดชอบ/

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

1. กําหนดกรอบแนวทางดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานฯ พ.ศ. 2564 - 2566 

       
     คณะกรรมการติดตามฯ 

2. จัดทําเครื่องมือและวิธีการสําหรับการประเมินผลงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            คณะกรรมการติดตามฯ 

3. จัดทําหลักเกณฑและวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานฯ พ.ศ. 2564 - 2566 (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

            คณะกรรมการติดตามฯ 

4. แจงใหผูรับประเมินทุกหนวยงานรับทราบลวงหนา 
เพ่ือดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ที่กําหนด 

            ผูชวยเลขานุการของ
คณะกรรมการติดตามฯ 

5. แจงใหมหาวิทยาลัยและผูรับประเมินทุกหนวยงาน 
จัดสงขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของตามหลักเกณฑ  
และวิธีการฯ ที่กําหนด 

            คณะอนุกรรมการฯ 
(ทุกฝาย) 

6. การวิเคราะหขอมูลและประเมินผลงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการฯ ที่กําหนด 

            คณะอนุกรรมการฯ 
(ทุกฝาย) 

7. การสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

            คณะอนุกรรมการฯ 
(ฝายที่ 4) 

8. จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            คณะอนุกรรมการฯ 
(ฝายที่ 5) 

9. การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            คณะกรรมการติดตามฯ 

หมายเหตุ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5(8)/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

 
 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และตัวแทนบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ระหวางวันที่ 13 – 14 มกราคม 2565 
 

  

 



สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ระหวางวันที่ 13-14 มกราคม 2565 (โดยการสัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
 

การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบด ี
ประเด็นที่ควรรักษาไว  

1. การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินในการแกไขปญหาทองถิ่น และการสรางภาคีเครือขาย
เชิงพ้ืนที่ในการเรียนรูระหวางบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน  

2. การพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรจังหวัด 
3. คุณภาพและมาตรฐานความเปนวิทยาลัยครู การผลิตครูที่ไดรับการยอมรับ   
4. การสงเสริมและการสนับสนุนศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรเฉพาะทาง เพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ และตอยอดสูการสรางรายได รวมถึงการสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย 
5.  การดําเนินงานภายใตพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 เชน โครงการพระราชดําริ รวมถึงโครงการ

พระราชดําริของพระบรมวงศานุวงศ 
6. การสื่อสารภายในองคกร เพ่ือสรางความเขาใจและการมีสวนรวม เพื่อสงผลตอความมั่นคง          

มีขวัญกําลังใจที่ดีตอการใชชีวิตและการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย  
7. การจัดหารายไดนอกเหนือจากคาเลาเรียน  
8. ภูมิทัศนที่สวยงามของมหาวิทยาลัยในวัง 
9. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาในสถานการณโควิค 19 

10. การขับเคลื่อนและนํานโยบายจาก อว. สูการปรับตัวและการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถานการณโควิค 19 

11. การดําเนินงานตามนโยบายโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (University to Tambon : 
U2T) ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกหลากหลายหนวยงาน  
  

ประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง 
1. จากจํานวนนักศึกษาที่ลดลงมหาวิทยาลัยจําเปนตองปรับตัวทั้งในสวนพันธกิจ การจัดหารายได 

การบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของบุคลากรสายวิชาอยางเขมขน ระดับพ้ืนฐาน และ
ระดับอุดมศึกษาขั้นสูง ภายใตสถานการณโควิค 19  

2. การปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังทุกภาคสวน
รับทราบนโยบาย การปฏิบัติงานและการปรับตัวภายใตสถานการณที่ไมปกติ  

3. การจัดสรรงบประมาณสูคณะ สาขา ภาควิชา เก่ียวกับอุปกรณ เครื่องมือ หองปฏิบัติการ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือรองรับและกาวทันสังคมโลกที่พัฒนาอยางรวดเร็ว  

4. บุคลากรสายวิชาการที่ตองเรงพัฒนาตนเองเพ่ือสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการสอนที่ตองมีการสอนผานระบบออนไลน การรายงานการสอน การประชุม และระบบที่เก่ียวของ
กับการบริการการศึกษาแกนักศึกษาภายใตสถานการณโควิค 19  

5. การขับเคลื่อนและเรงรัดสราง Non-degree Programs และหลักสูตร Credit Bank    



6. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติที่ไมเอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และการสรางเครือขายภายนอก ท่ีไมทันสมัยและขาดความยืดหยุน  

7. บุคลากรสายวิชาการควรรักษาพ้ืนที่ชุมชนอยางตอเนื่อง เชน การทําหนาที่ที่ปรึกษา เพ่ือสราง
ความเติบโตแกชุมชน บุคลากร และมหาวิทยาลัย ไปพรอม ๆ กัน และสามารถนําผลงานรับใชสังคมเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการได   

8. แนวคิดสรางสรรคของอาจารยในการออกแบบและจัดการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียน             
การสอน การมี Partner เพ่ือเชื่อมโยงกับวิชาการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยี               
เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
1. ศูนยวิจัยทางการเกษตรของภาคตะวันออกหรือศูนยบมเพาะผูประกอบการหนาใหม 
2. การสรางโอกาสใหนักศึกษาเปนผูประกอบการระหวางเรียน โดยการสนับสนุนทรัพยากรจาก

มหาวิทยาลัย 
3. การปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอการบริหารจัดการการเรียนการสอน เพื่อลดการเดินทางและ

อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาภายใตสถานการณโควิค 19  
4. การจัดศนูยเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนตนแบบ เพ่ือสรางการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. สงเสริมดานภาษากับการเขาสู  EEC นครผลไมของภาคตะวันออก การทองเที่ยว อัญมณี                

การคาชายแดน  
6. ปรับระบบการคิดภาระการสอนของอาจารย เพ่ิมทางเลือกตามความถนัดของแตละคน โดยเนนหา

รายได และมีการปรับปรุงแบบประเมินใหม  
7. การบริการที่ดี เพ่ือลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวดเร็ว เขาถึงไดงาย  
8. การปรับภูมิทัศนวังสวนบานแกว ที่ประทับสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี                  

ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่ทรงคุณคา เพ่ือรองรับกลุมลูกคาหลากหลายกลุม และ
เทศกาลสําคัญของจังหวัด  

9. การจัดสรรทุนวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัด และมหาวิทยาลัยกลุม 3 
เชน ชุมชนทองถ่ิน การเกษตร การทองเที่ยว การแปรรูป การคาชายแดน เศรษฐกิจพิเศษ เปนตน  

 

การสัมภาษณคณบดี   
ประเด็นที่ควรรักษาไว  

1. การทํางานเชิงพ้ืนที่ของอาจารย เพ่ือใชพ้ืนที่ดําเนินการทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี  
2. ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับทองถิ่นเปนไปในทิศทางที่ดี ทองถิ่นมีความเชื่อมั่นในการ            

สงบุตรหลานมาเรียน โดยเฉพาะชื่อเสียงความเปนวิทยาลัยครูแตเดิม  
3. การสรางความรูความสามารถและการพัฒนานักศึกษา ภายใตการควบรวมคณะ หลักสูตร 

ภาควิชา เพ่ือลดคาใชจายและการบริหารจัดการงบลงทุนใหเกิดความคุมคา 
4. สงเสริมคณะครุศาสตรกับความเปนมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ

ระดับประเทศ 
5. ศักยภาพการวิจัย และการบริการเพ่ือรับใชสังคม 



6. การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะงานวิชาการ 
7. ชัยภูมิของจังหวัดที่เอื้อตอการพัฒนาความแข็งแกรงของมหาวิทยาลัย เชน การแปรรูปผลไม 

ศูนยวิจัย การประมง การเกษตร การทองเที่ยว การคาชายแดน และเปนพ้ืนที่สรางองคความรูทั้งการเรียน               
การสอนและการวิจัยไดอยางดี  

8. ปรับปรุงการจัดแผนการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน เชน การเรียนจบในเวลา 3 ปครึ่ง              
การเทียบโอนหนวยกิต  

9. กระบวนการสื่อสารและการแนะแนวการศึกษาผานรูปแบบที่ทันสมัยและเขาถึงกลุมลูกคาผูเรียน
ไดหลากหลายชองทางและรวดเร็ว   

10. การสรางการเรียนรูและทักษะการทํางานจริงของนักศึกษาผานโครงการทุนวิจัย โครงการบริการ
วิชาการจากอาจารย 
 

 ประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง 
1. การเพ่ิมชองทางหลักสูตรการเรียนออนไลนใหกับทองถ่ิน โดยการสํารวจความตองการเพ่ือนํามา

เปนขอมูลสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนไดตรงกับความตองการของทองถ่ิน  
2.  การทํางานและการเรียนรูขามศาสตรในการขับเคลื่อนงานระดับประเทศรวมกัน  
3. อุปกรณ เครื่องมือ ที่ไมทันสมัย การขาดอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุน การเรียนการสอน 

โดยเฉพาะในบางรายวิชา 
4. การกาวผานความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญเดิม ๆ สูการเรียนรูและการปรับตัวเพ่ือนําเทคโนโลยี             

มาจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ  
5. การทบทวนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสายวิชาการที่มีศักยภาพหรือ

จํานวนไมเพียงพอซึ่งสงผลตอการเปดหลักสูตรใหม 

 
ประเด็นการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

1. จากสถานการณโควิค 19 คือโอกาสที่จะตระหนักและปรับตัว เพ่ือความอยูรอดขององคกร เชน 
โครงการใหม ๆ ที่จะกอใหเกิดชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  

2. การพัฒนาปรับปรุงบริบทภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการหารายไดจากภายนอกองคกร เชน 
หลักสูตรระยะสั้น การเปดปริญญาโทควบปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร เปนตน 

3. การนําองคความรูจากโครงการชัยพฤกษโมเดลฝายวิชาการ กองบริการการศึกษา และ U2T                
สูนักศึกษาและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือตอยอดองคความรู และรายได 

4. การจัดทําวารสารทางวิชาการ การวิจัย เพื่อเปนชองทางตีพิมพเผยแพรแกนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก  

5. โครงการดาราศาสตร โครงการวิจัยระดับชาติ กับการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนจะ
สงผลใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวิชาการภายในมหาวิทยาลัยไดในอนาคต  

6. การทํางานเชิงพ้ืนที่กับการสรางภาคีเครือขายที่เขมแข็งซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลัยกลุม 3          
กับการพัฒนาทองถ่ิน โดยการดําเนินงานตองมีความตอเนื่อง และสานสัมพันธเชิงพ้ืนที่รุนสูรุน    
  



การสัมภาษณผูอํานวยการ สํานัก/สถาบัน 
ประเด็นที่ควรรักษาไว 

1.  การทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
2.  การทําโครงการพระราชดําริและโครงการ U2T ใหสมบูรณและบรรลุเปาหมาย  

 

ประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง 
1. ปรับ Mindset ของบุคลากรและสรางนวัตกรรมเพ่ือการทํางานรูปแบบใหม 
2. ปรับระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart University หรือ IT-based University 
3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
1. การอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานและโบราณวัตถุใหเปนจุด Check-inที่ดึงดูดความสนใจ            

ของนักทองเที่ยว 
2. การผลิตบัณฑิตใหสามารถเปนผูประกอบการ (Entreprenaur) ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  

 

การสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนบุคคลภายนอก/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประเด็นที่ควรรักษาไว  

1. ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจความเปนราชภัฏ และคุณภาพความเปนครุศาสตรของมหาวิทยาลัย  
2. ศักยภาพของอาจารยในตําแหนงวิชาการ และการศกึษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  
3. ความรูความสามารถกับการสอบบรรจุครูของศิษยเกาที่จบจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนอันดับตน ๆ 

ของประเทศ เชน สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร เปนตน  
4. จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยสามารถใชประโยชนไดมากมาย สงผลใหเกิดโครงการตาม

พระราโชบาย และ U2T ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด สงผลใหอาจารย นักศึกษา และชุมชนไดมีโอกาส
ทํางานรวมกัน และสอดคลองกับความเปนมหาวิทยาลัยกลุม 3 ในการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

5. การไดรับการยกยองและรางวัลระดับชาติทั้งอาจารยและนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
6. การเปนคลังปญญาของทองถิ่น โดยการนําองคความรูทางการวิจัย และเทคโนโลยีในสาขาวิชา                 

เพ่ือแกปญหาของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยว การแปรรูปทางการเกษตร 
ปญหาชางบุกรุกที่ทํากิน เปนตน  

7. การบริการชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

8. การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ของทองถิ่น  

 
  



ประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง 
1. การเติมเต็มการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี โดยการเชิญวิทยากรผูมีจิตสาธารณะรวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณในชั้นเรียนหรือภาคปฏิบัติ  
2. การขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาในพ้ืนที่ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่มีสถาบันการศึกษา                

เขตการศึกษาในจังหวัด จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา เพื่อรองรับตอการพัฒนาใน
พ้ืนที่อยางจริงจัง 

3. การฝกสอนของนักศึกษาครุศาสตรไมควรกระจุกตัวอยูในเมืองมากเกินไป ควรกระจายไปยังพ้ืนที่
หางไกล ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและทักษะหลากหลาย 

4. การดํารงไวซึ่งจิตวิญญาณของความเปนครู และการทํางานรวมกับทองถ่ินของบัณฑิต 
5. การพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยยังขาดความตอเนื่อง และผลลัพธจากโครงการที่ลงพ้ืนที่ซ้ํากัน 

สงผลให Brand ขาดคุณภาพ ขาดความโดดเดน และขาดตลาดรองรับ  
6. การบูรณาการขามศาสตรและการตอยอด รวมถึงการขยายฐานเครือขายในทุกมิติ   

 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
1. การสรางความรู  ฝกทักษะ ความเชี่ยวชาญ การใชงานเทคโนโลยีแกประชาชนชุมชนทองถิ่น           

เพ่ือสามารถตอยอดการสรางรายไดและการขายผลิตภัณฑสินคาในชุมชน 
2. การสรางสรรคอัตลักษณและเปนตนแบบอาหารถ่ินหรือขนมไทยประจําถิ่น โดยทรัพยากรบุคคล 

ในมหาวิทยาลัยสรางผลผลิต 
3. การเขาสูสหกิจศึกษา เพ่ือเสริมสรางกระบวนการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาด  
4. การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาชีพ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี  
5. การพัฒนาแหลงเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน  
6. การเปดหลักสูตรระยะสั้นที่รองรับความตองการของคนทํางานในปจจุบัน  
7. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดจากความรวมมือกับเครือขายภาคใีนพื้นที่เพื่อรองรับ EEC     

 

การสัมภาษณศิษยเกาและตัวแทนนักศึกษา  
ประเด็นที่ควรรักษาไว  

1. อัตลักษณทางประเพณีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  การเปนมหาวิทยาลัยในวัง เชน ประเพณี            
วิ่งโปงลาน เพ่ือสรางความสัมพันธรุนพ่ีรุนนอง และความผูกพันกับสถาบัน 

2. การปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย และวังสวนบานแกวในการเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  
3. การรักษากฎระเบียบการแตงกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของนักศึกษา 
4. การมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับชุมชนทองถิ่น และเปนที่พ่ึงของประชาชน 

   
  



ประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง 
1. การประชาสัมพันธที่ทั่วถึง และมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย 
2. การเขาใจในบทบาทหนาที่ของบุคลากรในแตละสายงาน ในการใหการบริการอยางมีคุณภาพ 
3. การปรับปรุง ตรวจสอบ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย เชน โรงอาหาร จุดวางถังขยะ 

รถรับ - สงนกัศึกษาที่ใหบริการอยางตอเนื่อง ความหละหลวมของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที ่
4. การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของอาจารยและมีระบบการประเมินการสอน ปรับปรุงปริมาณงาน/

การบานท่ีมากเกินไป และการจัดการเรียนสอนตองพิจารณาถึงบริบทของนักศึกษาที่แตกตางกันระหวาง
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ   

5. การเยียวยาคาลงทะเบียนเรียนในสถานการณโควิค 19  
6. ความรูความเขาใจของอาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัยควรอยูบนพื้นฐานและแนวคิด “วิศวกรสังคม” 
7. การบริหารจัดการและสงเสริมกีฬา E-sport รวมถึงรูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใตสถานการณ           

โควิค 19 ใหชัดเจน ผานการสื่อสารท่ีมีเขาถึงและมปีระสิทธิภาพ 

 
ประเด็นการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

1. การฝกและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะนักศึกษาใหเปนนักคิด นักวิเคราะห นักแกไขปญหา เสริม 
Personal Skills เพ่ือเปดโอกาสในการไดงาน 

2. มุงเนนการสื่อสารใหอาจารย นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ 3 สถาบัน 
3. การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรจังหวัด  
4. ปรับเปลี่ยนการฝกงานของนักศึกษาอยางผูกขาด แตควรเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 




