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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพดานภาวะผูนําของ อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และแบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานของอธิการบดี
คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน จากผูเ กี่ยวของ ไดแก บุคลากรมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ผลการประเมิน พบวา
1. ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ซึ่งจําแนก ในแตละหนวยงานได ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานของอธิการบดี พบวา ผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ลําดับแรกคือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม
ผลงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมาคือ ดานทักษะการสื่อสารในการฟง
ผลงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทายคือ ทักษะในการตัดสินใจ อยูในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94
1.2 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พบวา ผลการปฏิบัติ
หนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับ
แรกคือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.33 รองลงมาคือ ดานทักษะใน
สื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสุดทายคือ ดานทักษะการ
สื่อสารเชิงพูด อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
1.3 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร พบวา ผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวม
อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรกคือดาน
ทักษะการสื่อสารเชิงพูด อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ ดานความสามารถ
ในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสุดทาย คือ ดานทักษะดาน
การประสานความรวมมือและลดความขัดแยง อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
1.4 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบวาผลการปฏิบัติหนาที่
โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.10 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรก
คือ ดานทักษะการสื่อสารเชิง เขียน อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 รองลงมา คือ ดาน
ทักษะในการสื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทาย คือ ดาน
ทักษะในการตัดสินใจ อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
1.5 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวาผลการ
ปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา
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ลําดับ แรกคือ ดานทัก ษะในดานความคิดสรางสรรค อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33
รองลงมา คือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00
และสุดทาย คือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
1.6 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบวาผลการปฏิบัติหนาที่
โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.62 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรก
คือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา
คือ ดานทักษะในการสื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสุดทาย
คือ ดานทักษะในการชี้นําความคิดเห็น อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
1.7 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาผลการ
ปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา
ลําดับแรกคือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67
รองลงมา คือ ดานทักษะในการสื่อสารเชิงพูด อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทาย
คือ ดานทักษะดานการประสานความรวมมือและลดความขัดแยง อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.67
1.8 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พบวาผลการปฏิบัติ
หนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับ
แรกคือ ดานความสามารถในการกํา หนดเปาหมาย อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
รองลงมา คือ ดานทักษะในการสื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
และสุดทาย คือ ดานทักษะในดานความคิดสรางสรรค อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
1.9 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวาผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.66 และเมื่อพิจารณา ในแต
ละดาน พบวา ลําดับแรกคือ ดานทักษะการสื่อสารในการฟง อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.33 รองลงมา คือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสุดทาย คือ
ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
1.10 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม พบวาผลการ
ปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา
ลําดับแรกคือ ดานทักษะยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ
ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสุดทาย คือ
ดานทักษะดานการประเมินผลงาน อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
1.11 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบวา
ผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน
พบวา ลําดับ แรกคือ ดานทัก ษะยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00
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รองลงมา คือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
และสุดทาย คือ ดานทักษะในการสื่อสารเชิงพูด อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
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สวนที่ 1

บทนํา
1.1 ความเปนมา
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ เพชรบู ร ณ ก อ ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2514 โดยนายจํ า รู ญ ป ยัม ปุ ต ระ
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ รวมกับพอคาประชาชน และสมาชิกผูแทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ
ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น ตั้งอยูบนพื้นที่
บริเวณเลขที่ 83 หมู 11 ถนนสระบุรี – หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
67000 โดยอางเหตุผลดังนี้
1. จัง หวัดเพชรบูร ณอยูร ะหวางการเรง พัฒ นาทุกดาน โดยเฉพาะดานการศึก ษานั้นยัง
ขาดแคลนครูเปนจํานวนมาก
2. จัง หวั ดเพชรบูร ณ ตั้ง อยู ใจกลางของประเทศและมี จัง หวั ดอื่น ๆ ลอมรอบถึ ง 7
จัง หวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ ขอนแกน และเลย จึง ขอจัดตั้ง
สถาบั น การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นจากจั ง หวั ด ใกล เ คี ย งได เ ดิ น ทางมาศึ ก ษาได อ ย า ง
สะดวกสบาย
3. ทางจังหวัดมีที่ดินจะมอบใหหลายรอยไร เปนที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ.2484 ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสั่งให
กรมการฝกหัดครู มาสํารวจทําแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หลมสัก หางจากตัวเมืองไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา
กระทรวงศึก ษาธิการพิจ ารณาแลวอนุมัติใหสรางวิท ยาลัยครูขึ้นที่จัง หวัดเพชรบูร ณ โดย
ประกาศตั้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และไดแตงตั้ง ใหนายนอย สีปอ อาจารยเ อก
วิท ยาลัยครูพิบูล สงครามจัง หวัดพิษณุโ ลก มารัก ษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ วิท ยาลัยครู
เพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และไดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2519 โดย
รับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการ
ประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัยครูจึงไดรับการยกฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527” ซึ่งมีผลให
วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไมใชวิชาชีพครูได
พ.ศ. 2528 สภาการฝก หัดครู ไดกําหนดขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครู ใหเ รียกกลุม
วิท ยาลัย ครู ซึ่ง ประกอบดวย วิ ท ยาลัยครูเ พชรบู ร ณ วิท ยาลั ยครู พิบูล สงคราม วิ ท ยาลัยครู
นครสวรรค และวิทยาลัยครูกําแพงเพชรวา สหวิทยาลัยพุทธชินราช โดยสํานักงานสหวิทยาลัยตั้งอยู
ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
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พ.ศ. 2535 กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองคทานก็ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบูร ณ” ซึ่ง มีแนวโนม
จะตองปรับ เปลี่ยนสภาพใหเ ปนไปตามพระราชบัญ ญัติส ถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือใหส ถาบัน
ราชภัฏเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อ
พัฒ นาทองถิ่น มีวัตถุประสงคเ พื่อใหก ารศึก ษาทางวิชาการ และการวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒ นธรรม ผลิตครู สงเสริม วิท ยฐานะครู และ
บุคลากรประจําการ
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราช-กิจจานุเบกษา และเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538
พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบรมราชวงศ
พ.ศ. 2541
 ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาย
ศิลปกรรมและศิลปะประยุก ตโปรแกรมวิชาศิล ปกรรม แดสมเด็จ พระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ
 ทูล เกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติม ศัก ดิ์ สาขาวิชาการศึก ษาสาย
เทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
 ทูล เกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติม ศัก ดิ์ สาขาวิชาการศึก ษาสาย
เทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 ทูล เกลาฯ ถวายปริญ ญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิท ยาศาสตร สาย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตโปรแกรมวิชาเคมี แดสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
พ.ศ. 2542
 ทูล เกลาฯ ถวายปริญญาวิท ยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติม ศักดิ์ แดพระเจาวรวงศเ ธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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 ทูลเกลาฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิ
วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
พ.ศ. 2547 พระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัยราชภัฏมีผ ลบั ง คับ ใช ทําใหส ถาบันราชภั ฏ
เพชรบูรณ เปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” โดยสมบูรณ
ปจ จุบันมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณเ ปดสอนระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิชาการศึก ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
สาขาวิชาการบัญชี โดยเปดสอนทั้งภาคปกติ และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อปวงชน
(กศ.ปช.)ในระดับ ปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึก ษาอีก หลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล สาขาวิชา
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา และสาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ
ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 กําหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟงความ
คิดเห็นอยางกวางขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิท ยาลัยและอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี พรอม
ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดออกขอบังคับฯ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ ประเมิน ซึ่ง คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิน ดําเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินพรอมความเห็นเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพดานภาวะผูนําของ อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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1.3 ระเบียบวิธีการประเมิน
1.3.1 ขั้นตอนการประเมิน
การประเมินผลงานของอธิก ารบดี คณบดี และผูอํา นวยการสถาบัน /สํานั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวิธีการประเมินตามลําดับ ดังนี้
1) กําหนดกรอบแนวคิดการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน โดยการวิเคราะหตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ศึกษาแนวคิดและการประเมินงานจากเอกสาร
และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดระบบและกลไกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จัดทํา
กรอบการประเมิน
2) จัดทํา แบบประเมิ นผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิก ารบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเก็บขอมูลเบื้องตน และสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเกี่ยวของเพื่อจัดเก็บ
3) ติดตามขอมูลเชิงประจักษ โดยการสัมภาษณบุคคลเพื่อหาขอมูลเชิงลึก และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) สรุปและรายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี
และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก โดยคณะกรรมการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และสรุปประเด็น
พรอมขอเสนอแนะ
5) นําเสนอรายงานผลงานตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
1.3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบฟอรมประเมินสมรรถนะดานภาวะผูนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําป
งบประมาณ
1.3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ผูบริหารระดับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
2) คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
1.3.4 เกณฑการแปลผล
ในการแปลผลระดับผลงานของผูบริหารใชเกณฑดังตอไปนี้
คะแนน 4.51 - 5.11 ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 พอใช
คะแนน 1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ตองปรับปรุง
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สวนที่ 2

ขอมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2.1 ขอมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
“ ปญญา เสฏฐา ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด ”
ปณิธาน
“ ประทีปธรรมของทองถิ่น ประเทืองคาประชาชน ”
วิสัยทัศน
“ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนแหลงองคความรูทางวิชาการที่สงเสริมคุณภาพและคุณธรรม
ของคน นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับ ผิดชอบตอสัง คม สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและสังคมไดอยางแทจริง
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชน นําไปสูการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน
3. ใหบริการทางวิชาการ พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแกบุคคล องคกรใน
สังคมและทองถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. ทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม เสริม สรางคานิยมที่พึง ประสงคโดยคงไวซึ่ง เอกลัก ษณและ
ศักดิ์ศรีของความเปนไทย
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยมหลัก
1. มุงสูความสําเร็จ
2. ทํางานเปนทีม
3. อยูรวมกันอยางมีเหตุผล
4. แสวงหาความรูและสรางสรรคสิ่งใหมๆ
5. ไววางใจ เคารพ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
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2.2 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อใหม หาวิท ยาลัยราชภัฎเพชรบูร ณ มีทิศทาง แนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ ที่
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนไดอยางแทจริง และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู
การเปนการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น จึงกําหนดนโยบาย และกรอบทิศทางการดําเนินงานดังนี้
2.2.1. นโยบายดานการพัฒนาวิชาการ
2.2.1.1 นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1) สนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยการสรางความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การสรางและใชเทคโนโลยี
การศึกษา การวัดและประเมินผล ตลอดจนแหลงเรียนรูและการฝกประสบการณ
2) พัฒ นาคุณภาพบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูม าสรางนวัตกรรม และมูล คาเพิ่ม กอใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และพาณิชยได
3) ส ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค โดยเปนผูมีบุคลิกภาพและความประพฤติที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
4) สงเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการใหทัดเทียมกับสากล
5) สนั บ สนุน และสง เสริ ม การพัฒ นาอาจารย และระบบอาจารย ที่
ปรึกษาใหมีคุณภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
6) จั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบาย 3 ดี (3D) ด า นการส ง เสริ ม
ประชาธิปไตยดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกัน
จากภัยยาเสพติด
2.2.1.2 นโยบายดานการบริหารงานวิชาการ
1) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่มีความพรอม
และตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น และสังคม ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2) สง เสริ ม การใช เ ครื่อ งมื อด านการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเป น
แนวทางหลักในการบริหารจัดการงานวิชาการ
3) รวมมือและใหโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่เหมาะสมทั้ง
กลุมทั่วไป กลุมที่มีความสามารถพิเศษ กลุมที่อยูในพื้นที่พิเศษ และกลุมดอยโอกาส
4) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางแทจริง ดวยการสรางองคความรูท างวิชาการ และบริการทางวิชาการในรูป แบบตาง ๆ แก
ทองถิ่นทุกระดับ
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5) สนับสนุนและสงเสริมการใหขอมูลขาวสารดานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและการรณรงคใหนักศึกษาเขาศึกษาตอ ตลอดจนการจัดเตรียมความพรอมดานการ
แนะแนวการศึกษาตอ
6) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ
ของสํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อสนับ สนุนการเรียนรูและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
2.2.2 นโยบายดานการวิจัย
2.2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถสรางองคความรูใหม และงานวิจัย
ที่ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ตใ ช ดา นการพั ฒ นาให มี ผ ลงานเป นที่ ย อมรั บ และนํา ไปใช ป ระโยชน ไ ด
อยางแทจริง
2.2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานบริหารงานวิจัยมีบทบาทในการกํากับ
ดูแลเพื่อใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยในลักษณะบูรณาการวิชาการตาง ๆ มากขึ้น โดยเนน
การแทรกการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน การพัฒ นาหลักสูตร การบริห ารจัดการ การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.2.4 ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
2.2.2.5 สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
2.2.3 นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.3.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนแกนหลักที่สําคัญในการสรางจิตสํานึกที่ดีตอ
การทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2.2.3.2 สง เสริ ม และพั ฒ นาให ม หาวิท ยาลั ย เป น แหลง เรีย นรูที่ สํา คั ญ ทางด า น
ศิลปวัฒนธรรม
2.2.3.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2.2.3.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยรวมทํางานดานวัฒนธรรมกับทองถิ่น
ทั้งดานการสืบคน บันทึก อนุรักษ พัฒนา ถายทอด และการถอดองคความรูจากวัฒนธรรมทองถิ่น
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2.2.4

นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
2.2.4.1 ปรั บ ปรุง และพั ฒ นาระบบการบริห ารบุค คลใหมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในด า น
ระบบงาน การจายคาตอบแทน ความกาวหนาในหนาที่การงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ยกยองชมเชย การวางแผนอัตรากําลังทดแทน การสรรหา และการวาจาง
2.2.4.2 สงเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
2.2.4.3 สงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีม การอยูรวมกันดวยความสมาน
สามัคคี มีระบบการจัดการที่สามารถสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรได
2.2.5 นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหครอบคลุมทั้ง ภายในมหาวิท ยาลัยและศูนยใหก ารศึกษาภายนอก
พรอมทั้งจัดหาอุปกรณใหเพียงพอตอการใชงาน
2.2.5.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.5.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล ตาง ๆ ใหมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีขอมูล ที่
ทันสมัย เปนปจจุบันสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันได
2.2.5.4 จัดใหมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศไดตรงตามความตองการของมหาวิทยาลัย
2.2.6. นโยบายดานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและการเงิน
2.2.6.1 สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ระบบและใช ท รั พ ยากรของทุ ก หน ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยรวมกันอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.2.6.2 สงเสริมการพัฒนารูปแบบการหารายไดและเงินทุนของมหาวิทยาลัยใหมี
ความหลากหลาย และสอดคลองกับศักยภาพที่มีอยู
2.2.6.3 พัฒ นาระบบการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ ทิศทางการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
2.2.6.4 ปฏิรูประบบการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยการนําขอมูลทางการเงินมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
ทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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2.2.7

นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร
2.2.7.1 กระจายอํานาจการบริหารอยางเปนรูปธรรม
2.2.7.2 สง เสริม ใหมีก ารพัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบการบริห ารจัดการที่มีความ
ซ้ําซอน ปรับลดขั้นตอนใหมีความกระชับ และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
2.2.7.3 ใหมีการกําหนดและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย
ครบถวน เปนหมวดหมู เพียงพอ และเอื้อตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน
2.2.7.4 พัฒนาใหมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางดัช นีชี้วัด
ความสําเร็จและเกณฑการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในทุกระดับ โดยนําผลการวิจัย
สถาบันรวมถึงผลการมีงานทําของบัณฑิตมาเปนองคประกอบในการพิจารณาดวย
2.2.7.5 ใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเปลี่ยนแปลง และ
นํามาใชอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.2.7.6 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.2.7.7 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเนนการมีสวนรวมในการบริหาร
2.2.8 นโยบายดานการพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่น หนวยงานของรัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2.2.8.1 สง เสริ ม และสนั บ สนุน ให มี ค วามร ว มมื อในลั ก ษณะเครื อ ข ายระหว า ง
มหาวิท ยาลัย ทั้ ง ในด านการเรี ยนการสอน การวิจั ย การบริ ก ารวิ ชาการ และการทํา นุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2.2.8.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และ
เอกชนในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.8.3 สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระหวางสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ
2.2.8.4 เปนศูนยประสานงานทางวิชาการ และการพัฒนา โดยเปนศูนยเครื อขาย
ตาง ๆ ของจังหวัด
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2.3 ขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 515 คน
ดังนี้ (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2553)
ประเภทของบุคลากร
อาจารยประจํา
อาจารยประจําพิเศษ
ขาราชการพลเรือน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

จํานวน
128
100
13
45
42
21
31
135
515

รอยละ
24.85
19.42
2.52
8.74
8.16
4.08
6.02
26.21
100.00

จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
จําแนกตามคณะและตําแหนง (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2553)
คณะ
อาจารย ผศ. รศ.
รวม รอยละ
ครุศาสตร
27
8
1
36
13.19
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
47
12
2
61
22.34
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
62
12
1
75
27.47
วิทยาการจัดการ
46
5
0
51
18.68
เทคโนโลยีการเกษตร
42
8
0
50
18.32
รวม
224
45
4
273 100.00
รอยละ
82.05 16.48 1.47 100.00
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จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
จําแนกตามคณะและระดับคุณวุฒิสูงสุด (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2553)
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
คณะ
ตรี
โท
เอก
รวม
ครุศาสตร
9
20
7
36
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8
45
8
61
มนุษยศาสตรและ
18
45
12
75
สังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
4
44
3
51
เทคโนโลยีการเกษตร
3
44
3
50
รวม
42
198
33
273
รอยละ
15.38
72.53
12.09 100.00

รอยละ
13.19
22.34
27.47
18.68
18.32
100.00

2.4 ขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําปการศึกษา พ.ศ.2554
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามคณะ (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2553)
ประเภทนักศึกษา
คณะ
รวม
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
1,717
คณะครุศาสตร
1,434
283
2,847
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1,582
1,265
1,845
คณะวิทยาการจัดการ
1,262
583
882
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
699
183
1,001
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
875
126
8,292
รวมทั้งสิ้น
5,852
2,440
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จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2553)
ระดับการศึกษา
คณะ
ปริญญา ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี ปริญญาโท
เอก
265
คณะครุศาสตร
1,434
18
26
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2,561
260
คณะวิทยาการจัดการ
1,805
40
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
882
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,001
26
265
รวมทั้งสิ้น
7,683
318
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด จําแนกตามคณะ (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2553)
คณะ
จํานวน (คน)
คณะครุศาสตร
71
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
539
คณะวิทยาการจัดการ
397
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
167
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
205
รวมทั้งสิ้น
1,379

รวม
1,717
2,847
1,845
882
1,001
8,292
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สวนที่ 3

สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะในการดําเนินงานในอนาคต
3.1 ผลการประเมินผลงานของผูบริหาร พบวา
3.1.1 ผลการดําเนินงานของอธิการบดี พบวา ผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ลําดับแรกคือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม
ผลงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมาคือ ดานทักษะการสื่อสารในการฟง
ผลงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทายคือ ทักษะในการตัดสินใจ อยูในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94
3.1.2 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พบวา ผลการปฏิบัติหนาที่
โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรก
คือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 รองลงมาคือ ดานทักษะในสื่อ
ความอยางเหมาะสม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสุดทายคือ ดานทักษะการสื่อสาร
เชิงพูด อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
3.1.3 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร พบวา ผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวม อยู
ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรกคือดาน
ทักษะการสื่อสารเชิงพูด อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ ดานความสามารถ
ในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสุดทาย คือ ดานทักษะดาน
การประสานความรวมมือและลดความขัดแยง อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
3.1.4 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบวาผลการปฏิบัติหนาที่
โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.10 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรก
คือ ดานทักษะการสื่อสารเชิง เขียน อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 รองลงมา คือ ดาน
ทักษะในการสื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทาย คือ ดาน
ทักษะในการตัดสินใจ อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
3.1.5 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวาผลการ
ปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา
ลําดับ แรกคือ ดานทัก ษะในดานความคิ ดสรางสรรค อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33
รองลงมา คือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00
และสุดทาย คือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
3.1.6 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิท ยาการจัดการ พบวาผลการปฏิบัติห นาที่
โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับแรก
คือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา
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คือ ดานทักษะในการสื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสุดทาย
คือ ดานทักษะในการชี้นําความคิดเห็น อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
3.1.7 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาผลการปฏิบัติ
หนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับ
แรกคือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67
รองลงมา คือ ดานทักษะในการสื่อสารเชิงพูด อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสุดทาย
คือ ดานทักษะดานการประสานความรวมมือและลดความขัดแยง อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.67
3.1.8 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พบวาผลการปฏิบัติ
หนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับ
แรกคือ ดานความสามารถในการกํา หนดเปาหมาย อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
รองลงมา คือ ดานทักษะในการสื่อความอยางเหมาะสม อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
และสุดทาย คือ ดานทักษะในดานความคิดสรางสรรค อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
3.1.9 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
พบวาผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และเมื่อพิจารณา ในแต
ละดาน พบวา ลําดับแรกคือ ดานทักษะการสื่อสารในการฟง อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.33 รองลงมา คือ ดานยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสุดทาย คือ
ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
3.1.10 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พบวาผลการปฏิบัติ
หนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน พบวา ลําดับ
แรกคือ ดานทักษะยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ ดาน
ความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสุดทาย คือ
ดานทักษะดานการประเมินผลงาน อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
3.1.11 ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบวาผล
การปฏิบัติหนาที่โดยรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65 และเมื่อพิจารณา ในแตละดาน
พบวา ลําดับ แรกคือ ดานทัก ษะยึดมั่นในคุณธรรม อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00
รองลงมา คือ ดานความสามารถในการกําหนดเปาหมาย อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67
และสุดทาย คือ ดานทักษะในการสื่อสารเชิงพูด อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33
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3.2 ผลการวิเคราะหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภาพรวม
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับดี (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83) เมื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะ พบวา อยูในระดับดี 5 คณะ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25) มีผลงานอยูในระดับดี และสูงเปนลําดับแรก รองลงมา คือ
คณบดีคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.10) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.6167) และคณบดีคณะครุศาสตร (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60) ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานัก /สถาบัน อยูในระดับดีทั้ง 5 สํานัก/สถาบัน โดย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มีผลงานอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับแรก (มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.93) รองลงมา คือ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.67) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65) ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65) และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51) ตามลําดับ
3.3 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารโดยรวม ผูบริหาร คะแนนเฉลี่ย ระดับผลการ
ปฏิบัติหนาที่
คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ระดับ
เฉลี่ย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
4.17
ดี
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
3.93
ดี
3. คณบดีคณะครุศาสตร
3.60
ดี
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.10
ดี
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.93
ดี
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3.62
ดี
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.25
ดี
8. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.52
ดี
9. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.67
ดี
10. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.65
ดี
11. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.65
ดี
สรุป
3.83
ดี
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3.4 ขอเสนอแนะเพื่อดําเนินงานในอนาคต
3.4.1 ดานการรายงานทางการเงิน (Financial Report)
มีการจัดรายงานการเงิน คือ งบรายไดและคาใชจาย และงบดุล แตมีขอสังเกตคือ
3.4.1.1 รายงานทางการเงิ น ประจํ า ป ควรจะต อ งผ านงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบรายงาน และเสนอต อสภามหาวิท ยาลัยเพื่ อเห็นชอบ ทั้ง นี้เ พราะตัวชี้วั ด (KPI) ของ
ก.พ.ร. กําหนดการใหรายงานภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณนั้น
3.4.1.2 รายการที่แสดงในงบรายไดและคาใชจายยังสื่อความหมายไมถูกตอง เชน
รายไดจากการขายสินคาและบริการยังแสดงไมถูกตอง ควรเปน รายไดจากการจัดการการศึกษา
3.4.1.3 รายงานการเงิน ควรเปนไปตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนด โดยแสดงเปนรูปแบบ 3 มิติ คือ มิติหนวยงาน แผนงาน และกองทุน เพื่อประโยชน
ในการบริหารงาน
3.4.1.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ควรตองเปดเผย ในสวนที่ตองเพิ่มเติม คือ
นโยบาย การบัญชีดานรายได และคาใชจาย เชน การรับรูรายได การคิดคาเสื่อมราคา จะใชวิธี
อะไร อัตราคาเสื่อมราคาของแตละประเภทครุภัณฑในอัตรากี่เปอรเซ็นต
3.4.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management )
มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตยัง
ขาดในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.4.2.1 การวิเคราะหความเสี่ยงตองครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ที่ยังขาด คือ ดาน
บริการวิชาสูสังคม
3.4.2.2 การวิเคราะหความเสี่ยงตองครบทั้ง 4 ประเภทความเสี่ยงในสวนที่ตอง
เพิ่ม คือ ดานนโยบายและกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับ (Compliance Risk) และดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน (Hazard Risk)
3.4.2.3 ขาดการจัด ทํ า รายงานการประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2553 อยางนอย 2 รายไตรมาส คือ ขอมูล ณ.วันที่ 30 มิถุนายน และ 30
กันยายน
3.4.3 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)
มีการรายงานผลการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในแตมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
3.4.3.1 การจัดทําแผนการตรวจสอบ จะตองแสดงถึงปจจัยเสี่ยง และเกณฑความ
เสี่ยง คือ จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ประกอบแผนการตรวจสอบ ซึ่ง
สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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3.4.3.2 ยังขาดรายงานการตรวจสอบระหวางปที่เขาตรวจหนวยรับตรวจ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน ของมหาวิทยาลัยที่จะชวยพัฒนาและปองกันขอผิดพลาดการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3.4.3.3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ยังขาดในบางหัวขอเพื่อใหเกิดความสมบูรณ
ของกฎบัตร คือ ดานความรับผิดชอบ จะตองเพิ่มเติมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ภายใต
กรอบจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ดังนี้
 ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
 การปกปดความสับ (Confidentiality)
 ความสามารถในหนาที่ ( competency)
ผู ต รวจสอบภายใน จะต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด หลั ก มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของกรมบัญชีกลาง ดานอํานาจหนาที่ ควรเพิ่มเติมในเรื่องของหนวยงาน จะตองมีความเปนอิสระ
และไมมีสวนไดเสียในกิจกรรมการตรวจสอบ
3.4 ดานการประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment)
มีการประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และจัดสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
แตยังขาดเรื่องการรายงานความกาวหนาในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหกับสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

