


 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ก 

คํานํา 
 
 รายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามคําสั่งของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ที่ 8/2556 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ดําเนินการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
และรายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป 
 คณะทํางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ในแง่ของการให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการกํากับ ดูแล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
อันจะนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 
      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ข 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ได้บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แต่ละแห่ง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตาม
มาตรา 50 มีหน้าที่หลัก คือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี รวมถึง
คณะผู้บริหาร โดยรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
และเพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อันนําไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 12 หน่วยงานหลัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 337 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินผล
การบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผล
การประเมินแบ่งผลการนําเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

สรุปผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับคณะ/สถาบัน/กอง โดยแยกเป็นข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาของ
การบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดังนี้ 

1.1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รศ.ดร ชนินทร์ วะสีนนท์) มีผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.33) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย 
ปรากฏดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา  
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลต่อการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร อยู่ในระดับดี ( X = 4.45)  
ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเอง

ในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการยึดหลัก
ความประหยัดและคุ้มค่า อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.52) 
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ข้อควรพิจารณา  คือ 1) การบริหารงานในหลักประสิทธิภาพ ควรสามารถบริหารจัดการ
กระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และ  
2) หลักการตอบสนอง ควรมีการให้บริการที่มีความสะดวก และรวดเร็ว รวมถึงมีการตอบสนองในการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 

1.2. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี 

( X = 4.10) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ยปรากฏดังนี้ 
1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละ
เป็นที่ประจักษ์ อยู่ในระดับดี ( X = 4.32) 

ข้อควรพิจารณา คือ ควรให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 
  2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี คือ หลัก
ประสิทธิผล มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์อย่างต่อเนื่อง และมีการนําผลการ

ประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.32)  
ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักการกระจายอํานาจ ควรมีการส่งเสริมให้

เกิดกลไกลในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจที่
ได้รับมอบหมาย 

 
1.3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ.รัฐพล ฤทธิธรรม) มีผลการประเมิน 

ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.99) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนน
เฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านการให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับ

ผู้ร่วมงานทุกระดับ อยู่ในระดับดี  ( X = 4.13) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านความสามารถในการ

หาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องมีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ อยู่ในระดับดี ( X = 4.10) 

ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางที่ดีในการกํากับ
ดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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1.4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก ( X = 4.91) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย 
ปรากฏดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการ

ปฏิบัติงานขององค์กร อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.94) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีการพัฒนาได้ดีมากย่ิงขึ้นในทุกๆด้านต่อไป 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ 1) มีผลการประเมินในหลักการตอบสนอง ด้านการดําเนินงานเพื่อ

เรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ มีการ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมนิมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึง
พอใจขึ้นได้ การอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัดช่องทางในการให้บริการที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.94) 2) ผลการประเมินในหลักการกระจาย
อํานาจ ด้านการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.94) และ 3) ผลการประเมินในหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านความสามารถในการ
หาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่

ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องมีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.94) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีการพัฒนาในด้านต่างๆให้ดีมากย่ิงขึ้นในทุกๆด้านต่อไป 

 
1.5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.มาลี ศรีพรหม) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่

ในระดับดี ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ยปรากฏ
ดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ

เสียสละเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร อยู่ในระดับ
ดี ( X = 4.35) 

ข้อควรพิจารณา คือ ควรให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ 1) มีผลการประเมินในหลักประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการโดยยึด

หลักความประหยัดและคุ้มค่า อยู่ในระดับดี ( X = 4.22) และ 2) ผลการประเมินในหลักภาระรับผิดชอบ 
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ด้านความเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับดี  
( X = 4.22) 

ข้อควรพิจารณา คือ หลักการมีส่วนร่วม ควรให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กร 

 
1.6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ชุมพล ทรงวิชา) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก ( X = 4.79) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ยปรากฏ
ดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร อยู่ในระดับดีมาก ( X = 5.00) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์

สาธารณะและองค์กรเป็นที่ต้ัง 
2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักภาระรับผิดชอบ ด้านมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.91) 

ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักประสิทธิภาพ ควรมีความสามารถบริหาร
จัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

 
1.7. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ) มีผลการประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย 
ปรากฏดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุก

ระดับ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.61) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละให้เป็นที่ประจักษ์ 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักการตอบสนอง ด้านการประเมินความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจขึ้นได้ อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.61) 

ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักความเสมอภาค ควรมีการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก 
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1.8. ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ดร.สพสันต์ เพชรคํา) มีผลการประเมิน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนน
เฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ

เสียสละเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.51) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีความสุขุม รอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.56) 
ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักประสิทธิภาพ ควร มีการบริหารจัดการยึด

หลักความประหยัดและคุ้มค่า 
  

1.9. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา (ผศ.เพิ่มศักด์ิ ยีมิน) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 
1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความสุขุม รอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 

และมีปิยวาจา อยู่ในระดับดี ( X = 4.27) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีความรอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักภาระรับผิดชอบ ด้านการมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.24) 
ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักประสิทธิผล  ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

1.10) ผู้อํานวยการสํานักงาอธิการบดี (นายเกษม บุตรดี) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

 1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
 ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ

เสียสละเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในระดับดี ( X = 4.38) 
 ข้อควรพิจารณา คือ ควรสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 
 
 



 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ช 

 2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการยึดหลัก

ความประหยัด และความคุ้มค่า อยู่ในระดับดี ( X = 4.46) 
 ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักการตอบสนอง ควรมีการดําเนินการเพื่อการ

เรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
1.11. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ. นันทิยา ผิวงาม) มีผลการ

ประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.45) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จาก
คะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

 1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
 ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยก

ย่อง อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.53) 
 ข้อควรพิจารณา คือ ควรปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์

สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 
 2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.52) 

 ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางที่ดีในการกํากับ
ดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
  1.12 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม) มีผล

การประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.00) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน 
จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

  1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร อยู่ในระดับดี ( X = 4.18) 
ข้อควรพิจารณา คือ ควรสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 

  2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักภาระรับผิดชอบ ด้านความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่วางไว้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.14) 
ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักความเสมอภาค ควรบริหารจัดการองค์กร

ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก 
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1.13. ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

 1) ภาวะผู้นํา/คุณลักษณะผู้นํา 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมิน ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมน่ายกย่อง ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง และมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก
องค์กร อยู่ในระดับดี ( X = 4.33) 

ข้อควรพิจารณา คือ ควรมีความรอบรู้ มีทักษะ และเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติ 

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ การมีความสามารถหา

ข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการ เพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่

ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญอยู่ในระดับดี ( X = 4.38) 
ข้อควรพิจารณา คือ การบริหารงานในหลักการตอบสนอง ควรมีการให้บริการที่มีความ

สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

 
            



 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตารางสรปุที่ 1 สรุปผลการประเมินการบริหารงานอธิการบดีและผู้บรหิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับคณะ/สถาบัน/สาํนัก  

ลําดับ รายการ 
ภาวะผูน้ํา/

คุณลักษณะผูน้ํา 

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ภาพรวมการบริหารงาน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์) 4.36 0.76 4.29 0.83 4.33 0.80 ดี 

2 คณบดีคณะครศุาสตร ์(ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์) 4.14 0.73 4.06 0.77 4.10 0.75 ดี 

3 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(อ.รัฐพล ฤทธิธรรม) 4.03 0.93 3.94 0.99 3.99 0.96 ดี 

4 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล) 4.91 0.29 4.91 0.30 4.91 0.30 ดีมาก 

5 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ดร.มาลี ศรีพรหม) 4.25 0.79 4.05 0.76 4.15 0.78 ดี 

6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ชุมพล ทรงวิชา) 4.87 0.32 4.70 0.52 4.79 0.42 ดีมาก 

7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ) 4.47 0.53 4.36 0.56 4.42 0.55 ดี 

8 ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ดร.สพสันต์ เพชรคํา)  4.42 0.73 4.41 0.77 4.42 0.75 ดี 

9 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา (ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน) 4.21 0.81 4.15 0.87 4.18 0.84 ดี 

10 ผู้อํานวยการสํานักงาอธิการบดี (นายเกษม บุตรดี) 4.26 0.91 4.22 0.92 4.24 0.92 ดี 

11 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ. นันทิยา ผิวงาม) 4.47 0.71 4.43 0.71 4.45 0.71 ดี 

12 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม) 3.98 1.04 4.02 1.06 4.00 1.05 ดี 

13 ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา) 4.30 0.64 4.28 0.69 4.29 0.67 ดี 

 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

สรุปผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแยกเป็นข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณา ของการบริหารงาน
ของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดังนี้ 

 
2.1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี  

( X = 4.46) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 
ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินด้านการครองงาน ในประเด็นการมีความรับผิดชอบในหน้าที่

อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.58) 
ข้อควรพิจารณา คือ ด้านการครองงาน ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

และนําผลการประเมินมาทบทวน นโยบายเพื่อปรับปรุง การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

2.2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี  
( X = 4.40) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏดังนี้ 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินด้านการครองงาน ในประเด็นการเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ อยู่ในระดับดี ( X = 4.50) 

ข้อควรพิจารณา คือ ด้านการครองงาน ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวน นโยบายเพื่อปรับปรุง การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

2.3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับดี ( X = 4.40) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏ
ดังนี้ 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในด้านการครองงาน ในประเด็นการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.51) 

ข้อควรพิจารณา คือ ด้านการครองตน ควรมีการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์) มีผลการประเมิน

ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.35) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย 
ปรากฏดังนี้ 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในด้านการครองงาน ประเด็นการเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.51) 
ข้อควรพิจารณา คือ ด้านการครองตน ควรมีการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ฎ 

 
2.5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง) มีผลการประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย 
ปรากฏดังนี้ 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในด้านการครองงาน ประเด็นการเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ อยู่ในระดับดี ( X = 4.45) 

ข้อควรพิจารณา คือ ด้านการครองงาน ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวน นโยบายเพื่อปรับปรุง การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
2.6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา (ผศ.ธีรธาร ศรีมหา) มีผลการประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย 
ปรากฏดังนี้ 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในด้านการครองงาน ประเด็นการเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ อยู่ในระดับดี ( X = 4.44) 

ข้อควรพิจารณา คือ ด้านการครองคน ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

2.7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ (ผศ.เกสร ขาวสีจาน) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่

ในระดับดี ( X = 4.35) เมื่อพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อควรพิจารณาทั้ง 2 ด้าน จากคะแนนเฉลี่ย ปรากฏ
ดังนี้ 

ข้อดี/ข้อเด่น คือ มีผลการประเมินในด้านการครองงาน ประเด็นการเป็นผู้ปฏิบัติตนสนองต่อ

นโยบายของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ( X = 4.46) 
ข้อควรพิจารณา คือ 1) ด้านการครองตน ควร ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) 

การครองคน ควรมีมนุยสัมพันธ์ที่ดี และการครองงาน ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวน นโยบายเพื่อปรับปรุง การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรต่อไป 
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ตารางสรปุที่ 2 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  

ลําดับ รายการ 
การครองตน การครองคน การครองงาน ภาพรวมการบริหารงาน 

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

1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์) 4.47 0.70 4.45 0.71 4.46 0.73 4.46 0.71 ดี 

2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร) 4.40 0.78 4.41 0.79 4.40 0.80 4.40 0.79 ดี 

3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 4.37 0.78 4.40 0.77 4.42 0.75 4.40 0.77 ดี 

4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  (ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์) 4.35 0.79 4.28 0.87 4.43 0.75 4.35 0.80 ดี 

5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง) 4.35 0.78 4.35 0.78 4.37 0.76 4.36 0.76 ดี 

6 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา (ผศ.ธีรธาร ศรีมหา) 4.36 0.74 4.35 0.77 4.38 0.77 4.36 0.76 ดี 

7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ (ผศ.เกสร ขาวสจีาน) 4.34 0.78 4.34 0.80 4.38 0.74 4.35 0.77 ดี 
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3. ข้อเสนอแนะต่อการบรหิารงานของอธิการบดีและผูบ้ริหาร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 
สรุปข้อเสนอแนะต่อผลการบริหารงานของอธิการบดี คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแยกเป็นข้อดี/ข้อเด่น และข้อ
ควรพิจารณา ได้ดังนี้ 
 

3.1 ข้อดี/ขอ้เด่น ของการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
 1.อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการและ

การดําเนินงานดีอยู่แล้ว 
 

3.2 ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1) ควรมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ในแง่ของตําแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อใน
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หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ได้บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แต่ละแห่ง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตาม
มาตรา 50 มีหน้าที่หลัก คือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี 
รวมถึงคณะผู้บริหาร โดยรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของ
อธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เพื่อประกอบการประเมินผลงาน และรายงานผลการประเมิน พร้อมความ
คิดเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงบทบาท และ
หน้าที่ตามบัญญัติดังกล่าวจึงได้ดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเสนอข้อมูลป้อนกลับสําหรับนําไปปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อันนําไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วิธีดําเนนิการประเมนิ 
  1. กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมิน 
      ในการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มีกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมิน คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งหมด ประกอบด้วยบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงานหลัก คือ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 9) สํานักงาน

รายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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อธิการบดี 10) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด 337 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
 2. เครื่องมือในการประเมิน 
        เครื่องมือในการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นํา และการบริหารงาน 
ประกอบด้วย 

  1) ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 
  2) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบไปด้วย 10 หลักการ ได้แก่ 

2.1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2.2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2.3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 
2.4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
2.5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
2.6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
2.7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
2.8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
2.9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
2.10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

ตอนที่ 3 การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับรอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เก่ียวข้องกับลักษณะการเป็นผู้นํา และการบริหารงาน ประกอบด้วย 
   1) การครองตน 
   2) การครองคน 
   3) การครองงาน 
 

ซึ่งแบบประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จะมีลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่  
    ระดับ 1  = มีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
    ระดับ 2  = มีผลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ 
    ระดับ 3  = มีผลการประเมนิอยู่ในระดับปานกลาง 



 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3 

    ระดับ 4  = มีผลการประเมนิอยู่ในระดับดี 
     ระดับ 5  = มีผลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก 
 

ตอนที่ 4 การนําเสนอข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน เกี่ยวกับผลการบริหารงานของอธิการบดี และ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับสําหรับนําไปปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านต่างๆ และในภาพรวม  โดยข้อคําถามปลายปิด ใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูล ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วน
ของข้อมูลคําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่ออธิบายข้อมูล 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยมีการแปลผล “ผลการประเมิน” โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 การแปลผล “ผลการประเมิน” โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ 

ผลการประเมนิ ค่าเฉลี่ย ( X ) 

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ปานกลาง 
ดี 

ดีมาก 

1.00 – 1.50 
1.51 – 2.50 
2.51 – 3.50 
3.51 – 4.50 
4.51 – 5.00 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1. ผลการประเมินอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2556 

2. เป็นข้อมูลนาํไปปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
3. เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (57.57%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
สายงานสนับสนุนวิชาการ (51.04%)  และหน่วยงานผู้ประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (21.36%) รองลงมาสังกัดสํานักงานอธิการบดี (19.88%) ตามลําดับ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดง
ในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=337) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
143 
194 

 
42.43 
57.57 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
165 
172 

 
48.96 
51.04 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
28 
72 
51 
25 
13 
18 
7 
9 
67 
9 
23 
15 
 

 
8.31 
21.36 
15.13 
7.42 
3.86 
2.34 
2.08 
2.67 
19.88 
2.67 
6.82 
4.45 

ผลการประเมนิการบริหารงานของอธิการบด ี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนนิทร์ วะสีนนท์) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/

คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.36) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก 

ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง และ 3) เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

เป็นที่ยอม รับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ( X = 4.45, X = 4.41 และ X = 4.39 ตามลําดับ) 
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.41 0.72 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.36 0.74 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.34 0.77 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.36 0.77 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.39 0.76 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.37 0.74 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.33 0.77 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.27 0.84 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.36 0.77 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.45 0.72 ดี 

รวม 4.36 0.76 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.29) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า  มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับ

แรกที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักประสิทธิผล และหลักภาระรับผิดชอบ 2) หลักประสิทธิภาพ 

และ 3) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  ( X = 4.34, X = 4.33 และ X = 4.29 ตามลําดับ) รายละเอียด
เพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน 
              ตามหลักธรรมาภบิาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.34 0.78 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.33 0.84 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.26 0.87 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.34 0.81 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.28 0.68 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.27 0.88 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.28 0.82 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.27 0.85 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.24 0.89 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.29 0.87 ดี 

      รวม 4.29 0.83 ดี 

 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน 
              ตามหลักธรรมาภบิาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.36 0.79 ดี 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน 
              ตามหลักธรรมาภบิาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.35 0.76 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.35 0.76 ดี 

4 
มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.81 ดี 

5 
มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.33 0.79 ดี 

        รวม 4.34 0.78 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.52 0.76 ดีมาก 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.30 0.86 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.30 0.82 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.29 0.87 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

4.22 0.89 ดี 

        รวม 4.34 0.84 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.23 0.91 ดี 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน 
              ตามหลักธรรมาภบิาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.22 0.90 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.31 0.82 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.28 0.87 ดี 

       รวม 4.26 0.87 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.42 0.75 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.29 0.83 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.30 0.84 ดี 

       รวม 4.34 0.81 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.28 0.89 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.25 0.86 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายใน และ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.29 0.81 ดี 

      รวม 4.28 0.86 ดี 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน 
              ตามหลักธรรมาภบิาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.27 0.88 ดี 

2 

ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหาร่ วม ในกระบวนการตั ดสิน ใจ  และร่ วม ใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.27 0.88 ดี 

     รวม 4.27 0.88 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจ และมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.34 0.81 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.26 0.82 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของ
ผู้ บริหาร  และส่ ง เสริมให้ผู้ รั บมอบอํ านาจมีความ
รับผิดชอบต่ออํานาจที่ได้รับการมอบหมาย 

4.26 0.83 ดี 

     รวม 4.28 0.82 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.26 0.86 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.29 0.85 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.25 0.85 ดี 

   รวม 4.27 0.85 ดี 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงาน 
              ตามหลักธรรมาภบิาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และไม่แบ่งแยก 

4.24 0.91 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 

4.23 0.90 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.25 0.88 ดี 

       รวม 4.24 0.89 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ เพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.29 0.87 ดี 

      รวม 4.29 0.87 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (57.14%) บุคลากรส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (71.43%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินทั้งหมดเป็นบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (100.00%) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 6  

 
ตารางที ่6 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
              สกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=28) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
12 
16 

 
42.86 
57.14 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
20 
8 

 
71.43 
28.57 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์

 
28 

 
100.00 

 
การประเมินผลการบริหารงาน 

1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.14) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก 

ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) เป็นผู้มีการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 2) เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร และ 3) มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และปฏิบัติงาน และมีการแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์สาธารณะและ

องค์กรเป็นที่ต้ัง ( X = 4.32, X = 4.29 และ X = 4.21 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตาราง 
ที่ 7 

ผลการประเมนิการบริหารงานของคณบดคีณะครศุาสตร ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์) 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.00 0.72 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 3.96 0.74 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.04 0.96 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.29 0.60 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.21 0.74 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.32 0.72 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 3.93 0.86 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.14 0.71 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.21 0.63 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.29 0.66 ดี 

       รวม 4.14 0.73 ดี 

 
 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.06) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 3 อันดับแรกที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี คือ  

1) หลักประสิทธิผล 2) หลักภาระรับผิดชอบ และ 3) หลักความเสมอภาค ( X = 4.24, X = 4.22 และ  
X = 4.12 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 8 และตารางที่ 9  

 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.24 0.69 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.06 0.66 ดี 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.05 0.79 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.22 0.71 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 3.96 0.77 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.07 0.73 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 3.95 0.93 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 3.98 0.83 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.12 0.75 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.11 0.64 ดี 

     รวม 4.06 0.77 ดี 

 
ตารางที่ 9 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.18 0.67 ดี 

2 มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์ และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.14 0.71 ดี 

3 มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.32 0.72 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.67 ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.25 0.70 ดี 

      รวม 4.24 0.69 ดี 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัด และความคุ้มค่า 4.14 0.65 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.07 0.72 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม และใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.04 0.64 ดี 

4 
มีการใช้ เทคนิคและเครื่ องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.04 0.69 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

4.00 0.61 ดี 

        รวม 4.06 0.66 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟัง และตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.93 0.77 ดี 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวก และรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม 

3.96 0.84 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผล
การประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิม่ระดับความ
พึงพอใจขึ้นได้ 

4.12 0.86 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการ
จัดช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว 

4.19 0.68 ดี 

        รวม 4.05 0.79 ดี 

 
 



 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

15 

ตารางที่ 9 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.48 0.70 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.07 0.73 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.11 0.70 ดี 

      รวม 4.22 0.71 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

3.96 0.81 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.00 0.73 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

3.93 0.78 ดี 

      รวม 3.96 0.77 ดี 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.11 0.75 ดี 

2 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
ตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.04 0.71 ดี 

             รวม 4.07 0.73 ดี 
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ตารางที ่9 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.15 0.91 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3.89 0.93 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของ
ผู้ บริหาร  และส่ ง เสริมให้ผู้ รับมอบอํ านาจมีความ
รับผิดชอบต่ออํานาจที่ได้รับการมอบหมาย 

3.81 0.96 ดี 

      รวม 3.95 0.93 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3.96 0.81 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.04 0.81 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

3.93 0.87 ดี 

      รวม 3.98 0.83 ดี 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และ
ไม่แบ่งแยก 

4.04 0.76 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.19 0.74 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.15 0.77 ดี 

       รวม 4.12 0.75 ดี 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
              ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

10) หลักการมุ่งเนน้ฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.11 0.64 ดี 

      รวม  4.11 0.64 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(66.67%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (69.44%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินทั้งหมดเป็น
บุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (100.00%) รายละเอียด
เพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=72) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
24 
48 

 
33.33 
66.67 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
50 
22 

 
69.44 
30.56 

หน่วยงาน 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
72 

 
100.00 

 
การประเมินผลการบริหารงาน 

1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.03) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก 

ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) การให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 2) 
มีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา และ 3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยก

ย่อง ( X = 4.13, X = 4.10 และ X = 4.08 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 11  
 

ผลการประเมนิการบริหารงานของคณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(อาจารย์ รัฐพล ฤทธิธรรม) 
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.08 0.97 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 3.96 0.98 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.10 0.92 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 3.97 0.90 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.03 0.97 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.01 0.96 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.13 0.87 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

3.99 0.93 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

3.99 0.83 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.00 0.98 ดี 

      รวม 4.03 0.93 ดี 

 
 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 3.94) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  2) หลักประสิทธิผล และ 3) หลักนิติธรรม 

และหลักความเสมอภาค ( X = 4.10, X = 4.01 และ X = 3.96 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดง
ในตารางที่ 12 และตารางที่ 13  
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.01 0.94 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3.88 0.97 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 3.94 0.98 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 3.95 1.00 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 3.86 1.06 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 3.86 1.09 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 3.92 0.97 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 3.96 0.99 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 3.96 0.92 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.10 0.93 ดี 

       รวม 3.94 0.99 ดี 

 
ตารางที่ 13 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.04 0.92 ดี 

2 มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.08 0.91 ดี 

3 มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

3.93 0.96 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3.94 1.00 ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.07 0.92 ดี 

      รวม 4.01 0.94 ดี 
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.07 0.95 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

3.82 1.01 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

3.86 0.98 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3.76 0.97 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

3.89 0.96 ดี 

       รวม 3.88 0.97 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.94 1.01 ดี 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

3.97 0.93 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผล
การประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิม่ระดับความพึง
พอใจขึ้นได้ 

3.96 0.98 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการ
จัดช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

3.90 1.00 ดี 

        รวม 3.94 0.98 ดี 
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ตารางที ่13 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3.96 0.96 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

3.99 1.02 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

3.92 1.01 ดี 

         รวม 3.95 1.00 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 

3.79 1.09 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

3.89 1.03 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ป ฏิ บั ติงานผู้บริหาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

3.90 1.07 ดี 

         รวม 3.86 1.06 ดี 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

3.87 1.02 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

3.84 1.15 ดี 

        รวม 3.86 1.09 ดี 
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

3.96 0.97 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3.90 0.93 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

3.90 1.02 ดี 

      รวม 3.92 0.97 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3.97 1.01 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.96 1.05 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

3.96 0.92 ดี 

      รวม 3.96 0.99 ดี 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่
แบ่งแยก 

3.94 0.90 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.94 0.95 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทําให้
เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.00 0.92 ดี 

       รวม 3.96 0.92 ดี 
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ตารางที ่13 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.10 0.93 ดี 

       รวม 4.10 0.93 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (54.90%) บุคลากร
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (88.24%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินทั้งหมดเป็นบุคลากรสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (100.00%) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 14  

 
ตารางที่ 14 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=51) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
23 
28 

 
45.10 
54.90 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
45 
6 

 
88.24 
11.76 

หน่วยงาน 
1) คณะวิทยาการจัดการ 

 
51 

 
100.00 

 
การประเมินผลการบริหารงาน 

1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านภาวะผู้นํ า/คุณลักษณะของผู้นํ า  ในภาพรวมพบว่า  มีระดับการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก 

( X = 4.91) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็นโดย 3 อันดับ

แรกที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง และปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง และ 3) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร อุทิศตนในการ

ผลการประเมนิการบริหารงานของคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล) 
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ปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่ประจักษ์ ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ และ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

 ( X = 4.94, X = 4.92 และ X = 4.90 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 15  
 
ตารางที่ 15 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.92 0.27 ดีมาก 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.90 0.30 ดีมาก 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.90 0.30 ดีมาก 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.90 0.30 ดีมาก 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.90 0.30 ดีมาก 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.90 0.30 ดีมาก 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.90 0.30 ดีมาก 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.90 0.30 ดีมาก 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.92 0.27 ดีมาก 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.94 0.24 ดีมาก 

รวม 4.91 0.29 ดีมาก 

 
 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก 

( X = 4.91) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็นโดย 3 อันดับ

แรกที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ 1) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ 2) หลักการตอบสนอง และ  

3) หลักการกระจายอํานาจ ( X = 4.94, X = 4.93 และ X = 4.92 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติม
แสดงในตารางที่ 16 และตารางที่ 17  
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.89 0.31 ดีมาก 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.90 0.30 ดีมาก 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.93 0.26 ดีมาก 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.90 0.30 ดีมาก 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.89 0.34 ดีมาก 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.91 0.29 ดีมาก 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.92 0.27 ดีมาก 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.90 0.30 ดีมาก 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.91 0.34 ดีมาก 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.94 0.24 ดีมาก 

     รวม 4.91 0.30 ดีมาก 

 
ตารางที่ 17 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.88 0.33 ดีมาก 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.90 0.30 ดีมาก 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.88 0.34 ดีมาก 

4 
มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.90 0.30 ดีมาก 

5 
มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ไ ด้ รับงบประมาณมา
ดําเนินการ 

4.90 0.30 ดีมาก 

      รวม 4.89 0.31 ดีมาก 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.86 0.35 ดีมาก 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.92 0.27 ดีมาก 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่างทั่วถึง
ในองค์กร 

4.90 0.30 ดีมาก 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทํา
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.90 0.30 ดีมาก 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

4.92 0.27 ดีมาก 

        รวม 4.90 0.30 ดีมาก 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.94 0.24 ดีมาก 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.88 0.33 ดีมาก 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.94 0.24 ดีมาก 

4 มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.94 0.24 ดีมาก 

       รวม 4.93 0.26 ดีมาก 
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ตารางที ่17 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.92 0.27 ดีมาก 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.86 0.35 ดีมาก 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.92 0.27 ดีมาก 

รวม 4.90 0.30 ดีมาก 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.88 0.34 ดีมาก 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.90 0.36 ดีมาก 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.88 0.34 ดีมาก 

รวม 4.89 0.34 ดีมาก 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.90 0.30 ดีมาก 

2 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
ตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมในกระบวนการพัฒนา
องค์กร 

4.92 0.27 ดีมาก 

รวม 4.91 0.29 ดีมาก 

 
 



 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

30 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.94 0.24 ดีมาก 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.90 0.30 ดีมาก 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

4.92 0.27 ดีมาก 

      รวม 4.92 0.27 ดีมาก 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.90 0.30 ดีมาก 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.90 0.30 ดีมาก 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.90 0.30 ดีมาก 

      รวม 4.90 0.30 ดีมาก 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่
แบ่งแยก 

4.90 0.46 ดีมาก 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.90 0.30 ดีมาก 

3 มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทําให้
เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.92 0.27 ดีมาก 

      รวม 4.91 0.34 ดีมาก 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.94 0.24 ดีมาก 

รวม 4.94 0.24 ดีมาก 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(60.00%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (60.00%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินทั้งหมดเป็น
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (100.00%) รายละเอียด
เพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 18  

 
ตารางที ่18 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=25) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
10 
15 

 
40.00 
60.00 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
15 
10 

 
60.00 
40.00 

หน่วยงาน 
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
25 

 
100.00 

 
การประเมินผลการบริหารงาน 

1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.25) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย  3 อันดับ

แรกที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) มีการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร 2) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ 3) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและ

ผลการประเมนิการบริหารงานของคณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(อาจารย์ ดร.มาลี ศรพีรหม) 
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โปร่งใส และสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา ( X = 4.35, X = 4.32 และ  
X = 4.26 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 19  

 
ตารางที่ 19 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.22 0.80 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.26 0.62 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.26 0.69 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.23 0.69 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.32 0.69 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.35 0.84 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.17 0.94 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.17 0.89 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.17 0.83 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.35 0.71 ดี 

     รวม 4.25 0.79 ดี 

 
 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.05) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย  3 อันดับ

แรกที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักประสิทธิภาพ 2) หลักประสิทธิผล และ 3)หลักภาระ

รับผิดชอบ ( X = 4.17, X = 4.13 และ X = 4.12 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 20 
และตารางที่ 21  
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.13 0.71 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.17 0.76 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.01 0.80 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.12 0,68 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.04 0.74 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 3.96 0.77 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.04 0.65 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.03 0.78 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 3.97 0.82 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.00 0.82 ดี 

       รวม 4.05 0.76 ดี 

 
ตารางที่ 21 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.13 0.76 ดี 

2 มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี  

4.05 0.72 ดี 

3 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.13 0.76 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.17 0,65 ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.17 0.65 ดี 

      รวม 4.13 0.71 ดี 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.22 0.80 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.13 0.76 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.17 0.78 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.17 0.65 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

4.13 0.81 ดี 

        รวม 4.17 0.76 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.96 0.88 ดี 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.00 0.85 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผล
การประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิม่ระดับความพึง
พอใจขึ้นได้ 

4.09 0.67 ดี 

4 มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการ
จัดช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.00 0.80 ดี 

        รวม 4.01 0.80 ดี 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.22 0.67 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.13 0.63 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.00 0.74 ดี 

        รวม 4.12 0.68 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 

4.00 0.74 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.00 0.74 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ป ฏิ บั ติงานผู้บริหาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.13 0.76 ดี 

        รวม 4.04 0.74 ดี 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.00 0.74 ดี 

2 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

3.91 0.79 ดี 

       รวม 3.96 0.77 ดี 
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ตารางที ่21 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

3.96 0.71 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.00 0.67 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของ
ผู้ บริหาร  และส่ ง เสริมให้ผู้ รั บมอบอํ านาจมีความ
รับผิดชอบต่ออํานาจที่ได้รับการมอบหมาย 

4.17 0.58 ดี 

      รวม 4.04 0.65 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.00 0.80 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.09 0.79 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.00 0.76 ดี 

     รวม 4.03 0.78 ดี 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และ
ไม่แบ่งแยก 

3.91 0.79 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.00 0.85 ดี 

3 มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.00 0.83 ดี 

      รวม 3.97 0.82 ดี 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.00 0.82 ดี 

       รวม 4.00 0.82 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(61.54%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (61.54%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินทั้งหมดเป็น
บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (100.00%) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดง
ในตารางที่ 22 

 
ตารางที่ 22 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=13) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
5 
8 

 
38.46 
61.54 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
8 
5 

 
61.54 
38.46 

หน่วยงาน 
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
13 

 
100.00 

 
การประเมินผลการบริหารงาน 

1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.87) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็นโดย 3 อันดับ

แรกที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใส  สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมี
ความเสียสละเป็นที่ประจักษ์ และให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ  3) มีการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาส

ผลการประเมนิการบริหารงานของคณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล ทรงวิชา) 
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บุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ( X = 5.00, X = 4.92 และ X = 4.83 
ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 23  
 
ตารางที่ 23 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.92 0.29 ดีมาก 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.92 0.29 ดีมาก 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.92 0.29 ดีมาก 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.67 0.49 ดีมาก 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.83 0.39 ดีมาก 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.92 0.29 ดีมาก 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.92 0.29 ดีมาก 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.83 0.39 ดีมาก 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.75 0.45 ดีมาก 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

5.00 0.00 ดีมาก 

       รวม 4.87 0.32 ดีมาก 

 
 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  

( X = 4.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็นโดย 3 อันดับ

แรกที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ 1) หลักภาระรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม และหลักความเสมอ

ภาค และ 3) หลักความโปรงใส ( X = 4.85, X = 4.78 และ X = 4.74  ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติม
แสดงในตารางที่ 24 และตารางที่ 25  
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.59 0.59 ดีมาก 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.61 0.62 ดีมาก 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.56 0.61 ดีมาก 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.85 0.37 ดีมาก 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.74 0.57 ดีมาก 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.71 0.55 ดีมาก 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.67 0.49 ดีมาก 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.78 0.42 ดีมาก 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.78 0.53 ดีมาก 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.73 0.47 ดีมาก 

     รวม 4.70 0.52 ดีมาก 

 
ตารางที่ 25 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.75 0.45 ดีมาก 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.50 0.67 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.75 0.45 ดีมาก 

4 
มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.45 0.69 ดี 

5 
มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.50 0.67 ดี 

     รวม 4.59 0.59 ดีมาก 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.75 0.45 ดีมาก 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.83 0.39 ดีมาก 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่างทั่วถึง
ในองค์กร 

4.58 0.79 ดีมาก 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทํา
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.50 0.67 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

4.36 0.81 ดี 

       รวม 4.61 0,62 ดีมาก 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.50 0.67 ดี 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.42 0.79 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.67 0.49 ดีมาก 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.67 0.49 ดีมาก 

      รวม 4.56 0.61 ดีมาก 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.91 0.30 ดีมาก 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.82 0.40 ดีมาก 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.82 0.40 ดีมาก 

        รวม 4.85 0.37 ดีมาก 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 

4.75 0.62 ดีมาก 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.75 0.45 ดีมาก 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ป ฏิ บั ติงานผู้บริหาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.73 0.65 ดีมาก 

       รวม 4.74 0.57 ดีมาก 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.75 0.45 ดีมาก 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.67 0.65 ดีมาก 

       รวม 4.71 0.55 ดีมาก 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.73 0.47 ดีมาก 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.64 0.50 ดีมาก 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของ
ผู้ บริหาร  และส่ ง เสริมให้ผู้ รั บมอบอํ านาจมีความ
รับผิดชอบต่ออํานาจที่ได้รับการมอบหมาย 

4.64 0.50 ดีมาก 

      รวม 4.67 0.49 ดีมาก 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.73 0.47 ดีมาก 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.91 0.30 ดีมาก 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.70 0.48 ดีมาก 

        รวม 4.78 0.42 ดีมาก 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และ
ไม่แบ่งแยก 

4.82 0.60 ดีมาก 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.90 0.32 ดีมาก 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.64 0.67 ดีมาก 

       รวม 4.78 0.53 ดีมาก 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.73 0.47 ดีมาก 

      รวม 4.73 0.47 ดีมาก 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (77.78%) 
บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (94.44%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินทั้งหมดเป็นบุคลากร
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (100.00%) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงใน
ตารางที่ 26  

 
ตารางที่ 26 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=18) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
14 
4 

 
77.78 
22.22 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
17 
1 

 
94.44 
5.56 

หน่วยงาน 
3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
18 

 
100.00 

 
การประเมินผลการบริหารงาน 

1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.47) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และยังพบบางประเด็นที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดย 3 อันดับแรก ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และดี ได้แก่ 1) มีการให้
ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และ 3) มีการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์สาธารณะ 

ผลการประเมนิการบริหารงานของคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ) 
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และองค์กรเป็นที่ต้ัง ( X = 4.61, X = 4.56 และ X = 4.50 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงใน
ตารางที่ 27  
 
ตารางที่ 27 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
                สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.56 0.62 ดีมาก 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.56 0.62 ดีมาก 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.44 0.51 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.39 0.61 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.39 0.50 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.28 0.46 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.61 0.50 ดีมาก 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.56 0.51 ดีมาก 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.50 0.51 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.39 0.50 ดี 

      รวม 4.47 0.53 ดี 

 
 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.36) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักการตอบสนอง 2) หลักความโปรงใส และ 3) หลักการกระจาย

อํานาจ  ( X = 4.46, X = 4.42 และ X = 4.39  ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 28 
และตารางที่ 29 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.34 0.55 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.37 0.60 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.46 0.58 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.37 0.53 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.43 0.51 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.33 0.59 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.39 0.49 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.33 0.52 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.31 0.63 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.28 0.57 ดี 

     รวม 4.36 0.56 ดี 

 
ตารางที ่29 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
               สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.39 0.61 ดี 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.50 0.51 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.28 0.46 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.33 0.59 
ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.22 0.55 ดี 

     รวม 4.34 0.55 ดี 
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                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.56 0.51 ดีมาก 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.17 0.62 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.44 0.62 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.28 0.67 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

4.39 0.61 ดี 

       รวม 4.37 0.60 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.44 0.51 ดี 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.44 0.62 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผล
การประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิม่ระดับความพึง
พอใจขึ้นได้ 

4.61 0.50 ดีมาก 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการ
จัดช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.33 0.69 ดี 

       รวม 4.46 0.58 ดี 

 
 



 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

50 

ตารางที่ 29 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.44 0.51 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.28 0.57 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.39 0.50 ดี 

       รวม 4.37 0.53 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 

4.39 0.50 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.44 0.51 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ป ฏิ บั ติงานผู้บริหาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.44 0.51 ดี 

       รวม 4.43 0.51 ดี 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.33 0.59 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.33 0.59 ดี 

        รวม 4.33 0.59 ดี 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.50 0.51 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.28 0.46 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

4.39 0.50 ดี 

      รวม 4.39 0.49 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.33 0.59 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.39 0.50 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.28 0.46 ดี 

      รวม 4.33 0.52 ดี 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่
แบ่งแยก 

4.11 0.68 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.44 0.62 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทําให้
เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.39 0.61 ดี 

      รวม 4.31 0.63 ดี 
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               สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.28 0.57 ดี 

       รวม 4.28 0.57 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(64.38%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการ (52.05%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(46.58% และ 17.81% ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 30  

 
ตารางที ่30 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ 
                วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=73) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
26 
47 

 
35.62 
64.38 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
35 
38 

 
47.95 
52.05 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
1 
34 
5 
1 
0 
6 
7 
2 
13 
3 
1 
0 

 
1.37 
46.58 
6.85 
1.37 
0.00 
8.22 
9.59 
2.74 
17.81 
4.11 
1.37 
0.00 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
(อาจารย์ ดร.สพสันต์ เพชรคํา) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.42)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และยังพบบางประเด็นที่มีผลการ

ประเมินอยู่ ในระดับดีมากโดย 3 อันดับแรก ที่มีระดับการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก และดี ได้แก่  
1) มีการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่ประจักษ์ 2) มีความรอบรู้ มีทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และ 3) การให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 

( X = 4.51, X = 4.50 และ X = 4.45 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 31  
 
ตารางที่ 31 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.42 0.71 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.31 0.79 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.28 0.80 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.50 0.72 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.44 0.71 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.51 0.69 ดีมาก 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.45 0.75 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.44 0.73 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.44 0.69 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.44 0.71 ดี 

       รวม 4.42 0.73 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.41) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ 2) หลักความเสมอภาค และ 3) หลักการมี

ส่วนร่วม ( X = 4.49, X = 4.44 และ X = 4.43 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 32
และตารางที่ 33 
 
ตารางที่ 32 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.41 0.74 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.36 0.81 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.42 0.80 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.41 0.81 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.43 0.75 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.38 0.81 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.39 0.76 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.44 0.74 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.49 0.68 ดี 

      รวม 4.41 0.77 ดี 

 
ตารางที่ 33 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.48 0.75 ดี 
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.42 0.71 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.35 0.76 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.38 0.74 
ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ไ ด้ รับงบประมาณมา
ดําเนินการ 

4.43 0.73 ดี 

        รวม 4.41 0.74 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.32 0.82 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.34 0.86 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.38 0.78 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.39 0.82 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

4.39 0.77 ดี 

       รวม 4.36 0.81 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.42 0.90 ดี 
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ตารางที ่33 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
               ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.41 0.86 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.39 0.74 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.46 0.70 ดี 

       รวม 4.42 0.80 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.56 0.68 ดีมาก 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.51 0.66 ดีมาก 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.54 0.70 ดีมาก 

       รวม 4.54 0.68 ดีมาก 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.45 0.78 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.37 0.83 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.41 0.80 ดี 

       รวม 4.41 0.81 ดี 
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.46 0.72 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.40 0.78 ดี 

      รวม 4.43 0.75 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.46 0.82 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.33 0.80 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

4.36 0.82 ดี 

       รวม 4.38 0.81 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.35 0.76 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.41 0.75 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.43 0.76 ดี 

      รวม 4.39 0.76 ดี 
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และไม่แบ่งแยก 

4.43 0.76 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.43 0.78 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.46 0.70 ดี 

      รวม 4.44 0.74 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.49 0.68 ดี 

     รวม 4.49 0.68 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(62.64%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการ (67.03%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (28.57% และ 13.19% ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 34 

 
ตารางที ่34 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=91) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
34 
57 

 
37.36 
62.64 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
30 
61 

 
32.97 
67.03 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
10 
5 
7 
12 
4 
2 
2 
9 
26 
4 
9 
1 

 
10.99 
5.49 
7.69 
13.19 
4.40 
2.20 
2.20 
9.89 
28.57 
4.40 
9.89 
1.10 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศกัด์ิ ยีมิน) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.21)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก 
ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิย
วาจา 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร และ 3) มีการส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ 

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ( X = 4.27, X = 4.23 และ X = 4.22 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงใน
ตารางที่ 35  
 
ตารางที่ 35 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.23 0.76 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.21 0.85 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.27 0.80 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.16 0.82 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.23 0.82 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.20 0.80 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.20 0.84 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.22 0.79 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.17 0.81 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.19 0.83 ดี 

      รวม 4.21 0.81 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.15) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักภาระรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม  และหลักความเสมอภาค  และ 

3) หลักประสิทธิภาพ ( X = 4.21, X = 4.19 และ X = 4.15  ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงใน
ตารางที่ 36 และตารางที่ 37 
 
ตารางที่ 36 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.13 0.82 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.15 0.90 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.14 0.85 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.21 0.90 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.12 0.88 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.13 0.85 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.14 0.86 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.19 0.86 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.19 0.86 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.13 0.90 ดี 

     รวม 4.15 0.87 ดี 

 
ตารางที่ 37 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
               ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.17 0.79 ดี 
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.17 0.74 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.07 0.90 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.12 0.86 
ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.12 0.83 ดี 

        รวม 4.13 0.82 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.17 0.88 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.18 0.83 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่างทั่วถึง
ในองค์กร 

4.20 0.89 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทํา
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.12 0.91 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

4.09 1.00 ดี 

       รวม 4.15 0.90 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.13 0.91 ดี 
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ตารางที ่37 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.15 0.82 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.12 0.83 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.16 0.82 ดี 

        รวม 4.14 0.85 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.24 0.92 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.19 0.92 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.21 0.86 ดี 

        รวม 4.21 0.90 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.14 0.90 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.13 0.87 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.10 0.88 ดี 

        รวม 4.12 0.88 ดี 



 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

65 

ตารางที่ 37 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.13 0.85 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.13 0.86 ดี 

      รวม 4.13 0.85 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.14 0.90 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.15 0.83 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

4.12 0.85 ดี 

      รวม 4.14 0.86 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.15 0.90 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.23 0.79 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.18 0.89 ดี 

      รวม 4.19 0.86 ดี 
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และไม่แบ่งแยก 

4.22 0.84 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.20 0.90 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.15 0.85 ดี 

      รวม 4.19 0.86 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.13 0.90 ดี 

      รวม 4.13 0.90 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (53.77%) บุคลากร
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการ (57.29%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
สังกัดสํานักงานอธิการบดี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (33.67% และ 17.09% 
ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 38  

 
ตารางที ่38 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=199) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
92 
107 

 
46.23 
53.77 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
85 
114 

 
42.71 
57.29 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
9 
28 
34 
4 
8 
12 
7 
2 
67 
7 
14 
7 

 
4.52 
14.07 
17.09 
2.01 
4.02 
3.03 
3.51 
1.01 
33.67 
3.51 
7.04 
3.51 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
(นายเกษม บตุรดี) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.26)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย  3 อันดับ

แรก ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) มีการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร และ 3) มีการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ( X = 4.38, X = 4.34 และ X = 4.30 ตามลําดับ) รายละเอียด
เพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 39  
 
ตารางที่ 39 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.28 0.88 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.30 0.87 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.15 0.91 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.25 0.87 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.18 0.98 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.38 0.86 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.20 1.02 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.23 0.93 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.29 0.91 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.34 0.89 ดี 

      รวม 4.26 0.91 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.22) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักภาระรับผิดชอบ 2) หลักประสิทธิผล และ 3) หลักการมุ่งเน้น

ฉันทามติ ( X = 4.28, X = 4.27 และ X = 4.25  ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 40 
และตารางที่ 41  
 
ตารางที่ 40 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.27 0.86 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.23 0.89 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.18 0.94 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.28 0.89 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.23 0.92 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.18 0.98 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.20 0.89 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.20 0.92 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.20 0.94 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.25 0.93 ดี 

     รวม 4.22 0.92 ดี 

 
ตารางที่ 41 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จ 

4.27 0.93 ดี 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี  

4.28 0.81 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.31 0.87 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.23 0.86 
ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.27 0.81 ดี 

       รวม 4.27 0.86 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.46 0.80 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.18 0.89 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่างทั่วถึง
ในองค์กร 

4.24 0.87 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทํา
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.18 0.93 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

4.09 0.96 ดี 

       รวม 4.23 0.89 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.10 0.99 ดี 
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ตารางที ่41 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.17 0.98 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.22 0.88 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.22 0.91 ดี 

       รวม 4.18 0.94 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.39 0.79 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.23 0.93 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.20 0.95 ดี 

       รวม 4.28 0.89 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.28 0.93 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.20 0.97 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.20 0.87 ดี 

       รวม 4.23 0.92 ดี 
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ตารางที ่41 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.19 0.97 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.17 0.99 ดี 

      รวม 4.18 0.98 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.23 0.87 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.17 0.89 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

4.18 0.91 ดี 

      รวม 4.20 0.89 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.22 0.92 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.16 0.96 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.23 0.88 ดี 

      รวม 4.20 0.92 ดี 
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ตารางที ่41 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และไม่แบ่งแยก 

4.23 0.94 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.17 0.94 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.18 0.95 ดี 

      รวม 4.20 0.94 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.25 0.93 ดี 

      รวม 4.25 0.93 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (57.52%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (50.33%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (24.34% 
และ 23.53% ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่  42  

 
ตารางที่ 42 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานคณบดีผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ 
                 และงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=153) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
65 
88 

 
42.48 
57.52 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
77 
76 

 
50.33 
49.67 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
8 
31 
38 
5 
6 
4 
0 
0 
36 
9 
13 
3 

 
5.23 
20.26 
24.34 
3.27 
3.92 
2.61 
0.00 
0.00 
23.53 
5.88 
8.50 
1.96 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนัทิยา ผิวงาม) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่

ในระดับดี ( X = 4.47)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และยังพบบางประเด็นที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมากโดย 3 อันดับแรก ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และดี ได้แก่ 1) เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง 2) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และ 3) มีการ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ( X = 4.53, X = 4.52 และ  
X = 4.49 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 43  

 
ตารางที่ 43 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.53 0.65 ดีมาก 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.52 0.69 ดีมาก 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.47 0.69 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.48 0.70 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.48 0.69 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.42 0.74 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.46 0.73 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.41 0.74 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.39 0.78 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.49 0.70 ดี 

รวม 4.47 0.71 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมิน

อยู่ในระดับดี ( X = 4.43) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักภาระรับผิดชอบ และหลักความเสมอภาค  2) หลักประสิทธิผล 

และหลักนิติธรรม และ 3) หลักการกระจายอํานาจ ( X = 4.46, X = 4.45 และ X = 4.43  ตามลําดับ) 
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 44 และตารางที่ 45  
 
ตารางที่ 44 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.45 0.68 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.40 0.72 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.42 0.70 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.46 0.66 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.42 0.74 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.35 0.75 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.43 0.68 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.45 0.68 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.46 0.71 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.41 0.81 ดี 

      รวม 4.43 0.71 ดี 

 
ตารางที ่45 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.47 0.67 ดี 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.45 0.64 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.45 0.66 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.41 0.72 
ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 

4.45 0.69 ดี 

      รวม 4.45 0.68 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.42 0.74 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.34 0.77 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่างทั่วถึง
ในองค์กร 

4.46 0.67 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทํา
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.38 0.72 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

4.39 0.70 ดี 

       รวม 4.40 0.72 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.36 0.72 ดี 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.40 0.71 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผล
การประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิม่ระดับความพึง
พอใจขึ้นได้ 

4.45 0.69 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการ
จัดช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.46 0.68 ดี 

       รวม 4.42 0.70 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.52 0.61 ดีมาก 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.42 0.66 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.42 0.69 ดี 

        รวม 4.46 0.66 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 

4.46 0.68 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.40 0.78 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ป ฏิ บั ติงานผู้บริหาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.39 0.75 ดี 

 รวม 4.42 0.74 ดี 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.35 0.75 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.36 0.77 ดี 

      รวม 4.35 0.75 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.41 0.68 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้อํานาจ
ที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมาปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.42 0.71 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจที่
ได้รับการมอบหมาย 

4.45 0.70 ดี 

      รวม 4.43 0.69 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.46 0.69 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.43 0.68 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ
อย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.46 0.67 ดี 

         รวม 4.45 0.68 ดี 
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ตารางที ่45 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และไม่แบ่งแยก 

4.50 0.67 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.48 0.67 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทํา
ให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.40 0.78 ดี 

      รวม 4.46 0.71 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 

4.41 0.81 ดี 

      รวม 4.41 0.81 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (60.40%) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการ (67.33%)  และหน่วยงานของผู้
ประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (30.69% และ 22.77% ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 46 

 
ตารางที่ 46 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
                เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=101) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
40 
61 

 
39.60 
60.40 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
33 
68 

 
32.67 
67.33 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
2 
12 
4 
12 
2 
1 
3 
3 
31 
2 
23 
5 

 
1.98 
11.88 
3.96 
11.88 
1.98 
0.99 
2.97 
2.97 
30.69 
1.98 
22.77 
4.95 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(อาจารย์ ดร.อุบลศลิป์ โพธิพ์รม) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่

ในระดับดี ( X = 3.98)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก 

ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 2) ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง และ 3) ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง  

( X = 4.18, X = 4.10 และ X = 4.08 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 47  
 
ตารางที่ 47 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 3.95 1.11 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 3.89 1.14 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 3.84 1.12 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 3.98 1.03 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

3.89 1.10 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.04 0.97 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 3.87 1.13 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.10 0.95 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.08 0.93 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.18 0.89 ดี 

      รวม 3.98 1.04 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมิน

อยู่ในระดับดี ( X = 4.02) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักภาระรับผิดชอบ 2) หลักประสิทธิผล และ 3) หลักการมุ่งเน้น

ฉันทามติ ( X = 4.05, X = 4.03 และ X = 4.02  ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 48 
และตารางที่ 49 
 
ตารางที่ 48 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.03 0.89 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3.98 0.98 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 3.90 1.00 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.05 0.96 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.00 0.99 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.01 0.97 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 3.90 1.50 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 3.86 1.19 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 3.86 1.09 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.02 1.03 ดี 

       รวม 4.02 1.06 ดี 

 
ตารางที ่49 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จ 

4.01 0.91 ดี 
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ตารางที่ 49 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.06 0.90 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.02 0.89 ดี 

4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3.98 0.90 
ดี 

5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ไ ด้ รับงบประมาณมา
ดําเนินการ 

4.07 0.87 ดี 

         รวม 4.03 0.89 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.01 1.04 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

3.99 1.03 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.02 0.92 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3.96 0.95 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

3.94 0.98 ดี 

        รวม 3.98 0.98 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.93 1.01 ดี 
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ตารางที ่49 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

3.85 1.05 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผล
การประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิม่ระดับความพึง
พอใจขึ้นได้ 

3.91 0.97 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการ
จัดช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

3.93 0.97 ดี 

        รวม 3.90 1.00 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4.14 0.91 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

3.95 0.99 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.06 0.98 ดี 

        รวม 4.05 0.96 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 

3.98 1.06 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.00 0.93 ดี 
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ตารางที ่49 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบั ติงานผู้บริหาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.02 0.98 ดี 

      รวม 4.00 0.99 ดี 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.03 0.94 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

3.98 1.00 ดี 

      รวม 4.01 0.97 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

3.88 1.09 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3.91 0.99 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

3.92 1.09 ดี 

       รวม 3.90 1.05 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3.85 1.25 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.88 1.11 ดี 
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ตารางที่ 49 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ
อย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

3.87 1.21 ดี 

           รวม 3.86 1.19 ดี 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่
แบ่งแยก 

3.81 1.24 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.91 1.03 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการท่ีทําให้
เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

3.86 1.00 ดี 

       รวม 3.86 1.09 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจาก
การใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
สําคัญ 

4.02 1.03 ดี 

      รวม 4.02 1.03 ดี 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (60.78%) บุคลากร
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ (74.51%)  และหน่วยงานของผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (29.41% และ 29.41% ตามลําดับ) 
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 50 

 
ตารางที ่50 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อมูล จํานวน (n=51) ร้อยละ (%) 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
31 
20 

 
60.78 
39.22 

สายงาน 
1) สายวิชาการ 
2) สายสนับสนุนวิชาการ 

 
13 
38 

 
25.49 
74.51 

หน่วยงาน 
1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9) สํานักงานอธิการบดี 
10) สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
2 
2 
6 
7 
0 
1 
1 
1 
15 
1 
0 
15 

 
3.92 
3.92 
11.76 
13.73 
0.00 
1.96 
1.96 
1.96 
29.41 
1.96 
0.00 
29.41 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โสพนันา) 
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การประเมินผลการบริหารงาน 
1. ด้านภาวะผู้นาํ/คณุลักษณะของผู้นาํ 

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.30)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก 

ที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กร 2) สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา และให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับ

ผู้ร่วมงานทุกระดับ และ 3) อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่ประจักษ์ ( X = 4.33,  
X = 4.31 และ X = 4.30 ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 51  

 
ตารางที่ 51 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.33 0.66 ดี 

2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 4.21 0.62 ดี 

3 สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีปิยวาจา 4.31 0.62 ดี 

4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.17 0.66 ดี 

5 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.33 0.69 ดี 

6 
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

4.30 0.62 ดี 

7 ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.31 0.69 ดี 

8 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

4.33 0.56 ดี 

9 
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

4.33 0.66 ดี 

10 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

4.33 0.66 ดี 

      รวม 4.30 0.64 ดี 
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 2. ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี ( X = 4.28) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดีทุกประเด็นโดย 3 อันดับแรก

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ 1) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  2) หลักความเสมอภาค  และ 3) หลักภาระ

รับผิดชอบ ( X = 4.38, X = 4.34 และ X = 4.31  ตามลําดับ) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 52 
และตารางที่ 53  
 
ตารางที่ 52 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.26 0.62 ดี 

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.30 0.67 ดี 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.21 0.68 ดี 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.31 0.69 ดี 

5 หลักความโปรงใส (Transparency) 4.26 0.71 ดี 

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.23 0.72 ดี 

7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.25 0.72 ดี 

8 หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 4.30 0.74 ดี 

9 หลักความเสมอภาค  (Equity) 4.34 0.69 ดี 

10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 4.38 0.68 ดี 

      รวม 4.28 0.69 ดี 

 
ตารางที ่53 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1) หลักประสทิธิผล    

1 
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ 

4.34 0.64 ดี 
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ตารางที่ 53 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  

4.29 0.58 ดี 

3 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

4.17 0.66 ดี 

4 
มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.23 0.60 ดี 

5 
มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ไ ด้ รับงบประมาณมา
ดําเนินการ 

4.29 0.62 ดี 

        รวม 4.26 0.62 ดี 

2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)    

1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 4.35 0.67 ดี 

2 
มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.31 0.69 ดี 

3 
ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถ
นําไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้กันอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร 

4.31 0.66 ดี 

4 
มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.29 0.65 ดี 

5 
สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

4.23 0.66 ดี 

        รวม 4.30 0.67 ดี 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    

1 
มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.25 0.70 ดี 
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ตารางที ่53 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

2 
 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีการ
ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

4.15 0.68 ดี 

3 
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนําผลการ
ประเมินมาดําเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ขึ้นได้ 

4.20 0.65 ดี 

4 
มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัด
ช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.26 0.68 ดี 

       รวม 4.21 0.68 ดี 

4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)    

1 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

4.33 0.67 ดี 

2 
มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณชน  

4.26 0.68 ดี 

3 
มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ
สาธารณชน  

4.35 0.71 ดี 

      รวม 4.31 0.69 ดี 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)    

1 
มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถ
ช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.24 0.74 ดี 

2 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

4.29 0.73 ดี 

3 

มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ สามารถทํ า ให้ผู้ ป ฏิ บั ติ งานผู้ บริ หาร  และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

4.26 0.68 ดี 

      รวม 4.26 0.71 ดี 
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ตารางที ่53 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

6) หลักการมสี่วนร่วม (Participation)    

1 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

4.22 0.73 ดี 

2 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

4.24 0.71 ดี 

      รวม 4.23 0.72 ดี 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)    

1 
มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

4.28 0.72 ดี 

2 
มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

4.20 0.75 ดี 

3 
มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของผู้บริหาร 
และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบต่ออํานาจ
ที่ได้รับการมอบหมาย 

4.26 0.68 ดี 

      รวม 4.25 0.72 ดี 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)    

1 
มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

4.35 0.71 ดี 

2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.37 0.64 ดี 

3 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการกําหนด
โทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

4.18 0.86 ดี 

       รวม 4.30 0.74 ดี 
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ตารางที ่53 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แยกรายประเด็น (ต่อ) 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)    

1 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่
แบ่งแยก 

4.37 0.64 ดี 

2 
มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.40 0.65 ดี 

3 
มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่ทําให้เกิด
ความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4.26 0.77 ดี 

       รวม 4.34 0.69 ดี 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)    

1 

มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจาก
การใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
สําคัญ 

4.38 0.68 ดี 

       รวม 4.38 0.68 ดี 
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ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน

ประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.46) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 54  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดีมาก คือ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง ( X = 4.53) 2) การครองคน พบประเด็น

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.52) และ 3) การครองงาน พบ

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ( X = 4.58)  
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 55 ,56 และตารางที่ 57 
  
ตารางที่ 54 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                 ในภาพรวม 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.47 0.70 ดี 

2 การครองคน 4.45 0.71 ดี 

3 การครองงาน 4.46 0.73 ดี 

      รวม 4.46 0.71 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 55 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
                ประเด็นด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.53 0.66 ดีมาก 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.51 0.67 ดีมาก 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.48 0.68 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.41 0.73 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.43 0.77 ดี 

      รวม 4.47 0.70 ดี 

  

ผลการประเมนิการบริหารงานของรองอธกิารบดีฝา่ยบรหิาร 
(นายประสิทธิ ์คะเลรัมย์) 
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2. การครองคน 
ตารางที่ 56 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.52 0.68 ดีมาก 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.42 0.72 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.41 0.74 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.46 0.71 ดี 

      รวม 4.45 0.71 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 57 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                ประเด็นด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.58 0.68 ดีมาก 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.51 0.70 ดีมาก 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.41 0.78 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.38 0.74 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.43 0.75 ดี 

      รวม 4.46 0.73 ดี 
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ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน

ประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.40) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 58  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง และเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน

การดําเนินงาน ( X = 4.45) 2) การครองคน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.45) และ 3) การครองงาน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็น

ผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ( X = 4.50) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 59, 60 และตารางที่ 61 
 
ตารางที่ 58 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ในภาพรวม  

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.40 0.78 ดี 

2 การครองคน 4.41 0.79 ดี 

3 การครองงาน 4.40 0.80 ดี 

      รวม 4.40 0.79 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 59 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ประเด็นด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.45 0.79 ดี 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.42 0.77 ดี 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.38 0.78 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.36 0.77 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.39 0.79 ดี 

      รวม 4.40 0.8 ดี 

  

ผลการประเมนิการบริหารงานของรองอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินธร) 
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2. การครองคน 
ตารางที่ 60 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.45 0.77 ดี 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.40 0.80 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.37 0.81 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.42 0.78 ดี 

       รวม 4.41 0.79 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 61 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                ประเด็นด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.50 0.76 ดี 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.44 0.78 ดี 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.36 0.84 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.34 0.81 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.36 0.83 ดี 

      รวม 4.40 0.80 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

99 

 
 
 

 
ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ในประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.40) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 62  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ( X = 4.42) 2) การครองคน พบประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นประชาธิปไตย ( X = 4.41) และ 
3) การครองงาน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คือ มีความรับผิดชอบในหน้าที่  

( X = 4.51) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 63, 64 และตารางที่ 65  
 
ตารางที่ 62 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ในภาพรวม  

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.37 0.78 ดี 

2 การครองคน 4.40 0.77 ดี 

3 การครองงาน 4.42 0.75 ดี 

      รวม 4.40 0.77 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 63 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ประเดน็ด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.40 0.78 ดี 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.39 0.77 ดี 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.33 0.79 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.30 0.82 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.42 0.76 ดี 

      รวม 4.37 0.78 ดี 

  

ผลการประเมนิการบริหารงานของรองอธกิารบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาครติ ชาญชิตปรชีา) 
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2. การครองคน 
ตารางที ่64 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.41 0.78 ดี 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.41 0.75 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.38 0.78 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.40 0.76 ดี 

      รวม 4.30 0.77 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 65 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ประเด็นด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.51 0.72 ดีมาก 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.46 0.75 ดี 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.38 0.77 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.35 0.76 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.40 0.76 ดี 

     รวม 4.42 0.75 ดี 
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ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.35) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 66 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ( X = 4.43) 2) การครองคน พบประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความเป็นประชาธิปไตย ( X = 4.31) และ 3) การครองงาน พบ

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ( X = 4.51)  
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 67, 68 และตารางที่ 69 
 
ตารางที่ 66 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร  ในภาพรวม  

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.35 0.79 ดี 

2 การครองคน 4.28 0.87 ดี 

3 การครองงาน 4.43 0.75 ดี 

      รวม 4.35 0.80 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 67 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ  มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.37 0.77 ดี 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.39 0.79 ดี 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.29 0.83 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.27 0.80 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.43 0.75 ดี 

      รวม 4.35 0.79 ดี 

  

ผลการประเมนิการบริหารงานของรองอธกิารบดีฝา่ยวิจยัและประกันคุณภาพ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วงษส์วัสดิ์) 
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2. การครองคน 
ตารางที ่68 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.24 0.88 ดี 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.31 0.85 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.26 0.88 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.29 0.87 ดี 

      รวม 4.28 0.87 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 69 ผลการประเมินการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ  มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.51 0.74 ดีมาก 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.45 0.77 ดี 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.39 0.77 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.38 0.74 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.43 0.75 ดี 

      รวม 4.43 0.75 ดี 
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ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี  

( X = 4.36) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 70  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ( X = 4.37) 2) การครองคน พบประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน ( X = 4.39) และ 
3) การครองงาน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

( X = 4.45)  รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 71, 72 และตารางที่ 73 
 
ตารางที่ 70 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ในภาพรวม  

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.35 0.78 ดี 

2 การครองคน 4.35 0.78 ดี 

3 การครองงาน 4.37 0.76 ดี 

      รวม 4.36 0.76 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 71 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ประเด็นด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.34 0.80 ดี 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.33 0.77 ดี 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.35 0.78 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.34 0.77 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.37 0.78 ดี 

      รวม 4.35 0.78 ดี 

 2. การครองคน 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ ชาวชายโขง) 
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ตารางที่ 72 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร  ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.30 0.85 ดี 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.35 0.77 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.36 0.76 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.39 0.76 ดี 

      รวม 4.35 0.78 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 73 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                สกลนคร ประเดน็ด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.45 0.75 ดี 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.39 0.77 ดี 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.36 0.73 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.33 0.76 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.34 0.79 ดี 

     รวม 4.37 0.37 ดี 
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ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ในประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ใน

ระดับดี ( X = 4.36) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 74 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ( X = 4.40) 2) การครองคน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความเป็นประชาธิปไตย และมีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน  

( X = 4.37) และ 3) การครองงาน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ( X = 4.44)  รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 75, 76 และตารางที่ 77 
 
ตารางที่ 74 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในภาพรวม  

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.36 0.74 ดี 

2 การครองคน 4.35 0.77 ดี 

3 การครองงาน 4.38 0.77 ดี 

รวม 4.36 0.76 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 75 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.36 0.76 ดี 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.36 0.75 ดี 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.40 0.73 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.33 0.72 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.35 0.77 ดี 

รวม 4.36 0.74 ดี 

 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรีธาร ศรีมหา) 
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 2. การครองคน 
ตารางที่ 76 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.31 0.82 ดี 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.37 0.74 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.34 0.78 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.37 0.77 ดี 

รวม 4.35 0.77 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 77 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.44 0.77 ดี 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.43 0.75 ดี 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.32 0.79 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.35 0.74 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.36 0.78 ดี 

รวม 4.38 0.77 ดี 
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ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในประเด็น การครองตน ครองคน และครองงาน ในภาพรวมพบว่า มีระดับการประเมินอยู่ในระดับดี 

( X = 4.35) รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 78 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การครองตน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่ง

อยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง ( X = 4.37) 2) การครองคน พบประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน ( X = 4.36) และ 
3) การครองงาน พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับดี คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

 ( X = 4.46)  รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในตารางที่ 79, 80 และตารางที่ 81 
 
ตารางที่ 78 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย 
              ราชภัฏสกลนคร  ในภาพรวม  

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 การครองตน 4.34 0.78 ดี 

2 การครองคน 4.34 0.80 ดี 

3 การครองงาน 4.38 0.74 ดี 

      รวม 4.35 0.77 ดี 

 
1. การครองตน 
ตารางที่ 79 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองตน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นา่เคารพยกย่อง 4.37 0.76 ดี 

2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดําเนินงาน 4.34 0.81 ดี 

3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 4.34 0.78 ดี 

4 ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.32 0.78 ดี 

5 มีความใฝ่รู ้ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ 4.35 0.78 ดี 

      รวม 4.34 0.78 ดี 

 2. การครองคน 

ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพยส์ินและรายได ้
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร ขาวสีจาน) 
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ตารางที่ 80 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองคน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.32 0.85 ดี 

2 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.35 0.78 ดี 

3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.33 0.79 ดี 

4 มีน้ําใจ ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.36 0.77 ดี 

      รวม 4.34 0.80 ดี 

 
3. การครองงาน 
ตารางที่ 81 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ประเด็นด้านการครองงาน 

ลําดับ รายการ X  S.D. ผลการประเมนิ 

1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.46 0.73 ดี 

2 ปฏิบัติตนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.42 0.73 ดี 

3 
มีการวงแผนและกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

4.34 0.75 ดี 

4 
มีการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

4.32 0.75 ดี 

5 
มีการกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และควบคุม
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.36 0.75 ดี 

      รวม 4.38 0.74 ดี 
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 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ข้อดี/ข้อเด่น และ
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้ 
 
 1. ข้อดี/ข้อเดน่ ต่อการบริหารงานของอธกิารและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1)  การปฏิบัติงานที่ผ่านมาการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว 
2) รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ภาวะความเป็นผู้นําสูง และใจดี 
3) ผอ.สพสันต์ เพชรค้า มีภาวะความเป็นผู้นําสูง ใจดี เข้าใจ และยอมรบัความคิดเห็นต่างๆ ของ

บุคลากรในหนว่ยงาน 
4) ผอ.เกษม บุตรดี ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทํางานดีมาก 
 

 2. ข้อเสนอแนะ ต่อการบรหิารงานของอธิการบดีและผูบ้ริหาร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 
1) การทํางานของอธิการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขาดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ไม่มี

การอธิบายช้ีแจง หรือตอบข้อสงสัยใดๆ เช่น 1) ทําไมตัดเงินเดือนอาจารย์มากมายเกินไป (ให้แค่1.4)  
2) ใช้อํานาจส่วนใดในการหักเงินของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 3) หักไปแล้วนําไปทําอะไร ซึ่งทั้งหมดยังคง
มืดมน ไม่มีคําอธิบาย ต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่มีการอธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดผ่านทาง web site 
และพร้อมตอบทุกข้อคําถามโดยไม่มีการปิดบัง และโดยให้เงินเดือนเต็ม สิทธิที่ควรได้ (ผู้บริหารเขาน่า
สรรเสริญมาก) 

2) คิดว่าหากผู้บริหารสูงสุดยอมรับฟังมากกว่าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านความคิดเห็นในขณะเข้า
ประชุมก็จะเกิดผลดีมากกว่า ผลเสีย เพราะรับฟังความคิดเห็นแล้วนําไปสู่การปฏิบัติ 

3) ควรเลิกสร้างแรงกดดันในการทํางานแก่บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) ผู้บริหารบางคน (หลายคน) 1) ขาดภาวะผู้นํา 2) ขาดทักษะความรู้ความสามารถ 3) ขาดมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจของผู้บริหารที่ดี ควรทบทวนหลักการเลือกผู้บริหารที่ดี 
5) เมื่อมองในภาพรวม ผู้บริหารยังขาดภาวะผู้นํา ขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัย (มีแค่

การทําหน้าที่ไปแต่ละวัน) จึงไม่แน่ใจว่า ต้ังใจมาบริหารเพื่อพัฒนา หรือมารับตําแหน่งเพื่อความโก้หรู และเงิน
ตําแหน่งเท่านั้น 

6) ควรรับฟังและปรับปรุงปัญหาด้วยความจริงใจและจริงจัง 

 

ข้อเสนอแนะตอ่การบริหารงานของอธิการบดี และผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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7) ผู้บริหารควรมีหลักการบริหาร แบบยืดหยุ่น ผ่อนปรน ไม่ควรเข้มงวดตามกฏระเบียบมาก
เกินไป  

8) ผู้บริหารควรให้ความสนใจกับภาระงานอื่นๆ ของคณาจารย์ โดยจัดให้มีความเหมาะสม
เนื่องจากในช่วงนี้ภาระอื่นๆมีมากจนเบียดบังงานสอน ซึ่งสมควรเป็นงานหลักของคณาจารย์ 

9) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา และการจัดการศึกษาช่วย
ให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กร ได้รับการประสานงาน และการแนะนํา การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนําไปสู่การปรับปรุง การพัฒนาการปฏิบัติได้ต่อไป 

 
10) ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางานของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
11) การบริหารงานบางอย่าง เช่น การเงิน บางทีอาจยึดกฎระเบียบมาก ทําให้การจัดทําโครงการ

ล่าช้า เพราะต้องรอการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือเพราะผู้ปฏิบัติไม่สามารถตัดสินใจได้ 
12) ควรมีการจัดทําโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนกว่าเดิม  
13) ควรการจัดบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับภาระงานอย่างจริงจัง 
14) พัฒนาระบบบริหารงานทั้งระบบโดยเฉพาะสํานักงานอธิการบดี 
15) ต้องการความเป็นเอกภาพ 
16) มหาวิทยาลัยมีกฏระเบียบ แต่ไม่ดําเนินการไปอย่างเคร่งครัด ไม่เด็ดขาด ทําให้บุคลากรละเมิด

ไม่ปฏิบัติตามกฏ 
17) เนื้อหาของการประเมินจะเคร่งมาก ซ้ําไม่แน่ใจว่ามันจําเป็นขนาดนั้นหรือไม่ จนอาจทําให้

บุคลากรเกิดความตึงเครียด และกดดันพอสมควรถึงค้อนข้างมาก จนบางครั้งอาจทําให้งานหลักไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจจะต้องมีระบบการจัดงานประกันคุณภาพ 

18) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานของผู้ประเมินไม่เท่ากัน ควรให้เพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการประเมินร่วมด้วย 

19) ควรแต่งต้ังบุคลากรให้รับผิดชอบงานเพียง 1 ตําแหน่ง ฉะนั้นจะเป็นการทําร้ายบุคลากรที่ได้
ได้รับผิดชอบมากกว่า 1 ตําแหน่ง 

20) ควรเน้นพัฒนาคนมากกว่าพัฒนางาน 
21) การสรรหาผู้บริหาร ไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบพิจารณาอย่างไร หรือใครวิ่งเต้นได้ก็ได้เป็น 

ผู้บริหารที่ความเหมาะสมแต่ไม่มีเส้นสาย จะมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างไร เมื่อมหาวิทยาลัย
ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่ เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

22) ควรทํานุบํารุงวัฒนธรรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
23) ควรพิจารณาเงินค่าจ้างบุคลากรอาจารย์ โดยเฉพาะที่เกษียณ และได้รับการจ้างสอน โดย

พิจารณาทั้งคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์และประวัติการทํางาน  
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24) จากที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ประกาศออกมาว่าให้มีการปรับฐานเงินเดือน วุฒิป.ตรี เป็น 
15,000 บาท แต่ท่านก็ไม่ปรับให้เต็ม 15,000 บาท แต่ใส่มาเป็นค่าครองชีพแทนเพื่อให้เต็ม 15,000 บาท แล้ว
ในตอนนี้มีมติ ครม.ใหม่ กําหนดให้มีการปรับเงินเดือนใหม่อีกท่านกลับมาตัดค่าครองชีพของพวกเรา พนักงาน
ทุกส่วนทํางานหนักก็เพื่อต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ครม.กําหนด  

25) อธิการบดี ควรพยายามสรรหา จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงตึก/อาคารเรียน 
(โดยเฉพาะตึกเก่าๆ) เช่น ตึก 3 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการนําเทคโนโลยี (LED) ใหม่ๆเช่น  
ม.ขอนแก่น มาแทนป้ายประกาศตามมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

26) ในความคิดของผู้ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นอย่างดีคิดว่า การตัดค่าครองชีพเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเงินค่าครองชีพ คือส่วนที่พวกเราสมควรได้อยู่แล้ว ท่านตัดออกถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะเราทํางานตาม
หน้าที่มาเป็นอย่างดีมาตลอด ก็อยากได้ในสิ่งที่พวกเราควรได้ในสายสนับสนุน 

 
27) ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ หรือสร้างตําแหน่งทางวิชาการ ให้เกิดเป็นรูปธรรม

มากย่ิงขึ้น 
28) ควรกําหนดให้การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ เป็นข้อบังคับของบุคลากรอาจารย์ ทั้ง

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
29) ควรมีบทลงโทษ หรือการตักเตือนกับบุคลากรในสถาบัน ที่ทําความผิดให้ชัดเจนเพื่อให้ดํารง

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา เช่น การแต่งกายไม่เหมาะสม การเข้าสอนไม่ตรงตามเวลา ชู้สาว  
เป็นต้น 

30) ควรเน้นสิทธิเท่าเทียมกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
31) ควรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหารบางคน เช่น 1) หลีกเลี่ยงการสอน เช่น ทั้งเทอมสอนแค่ 

2 ครั้ง 2) ต้ังหน้าต้ังตาโกงกิน ทําเป็นล่ําเป็นสัน ไม่เกรงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ไม่สนใจการบริหารงานอย่าง
จริงจัง เซ็นหนังสือเป็นอย่างเดียว 

32) ควรสร้างบรรยากาศนักวิชาการ/นักวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
33) ควรสะสางความไร้ระเบียบ/ระบบในการทํางานที่ดี มุ่งเป้าเพื่อนักศึกษาที่ตนเองบ่มเพาะ 

เสริมสร้างกําลังใจแก่บุคลากรให้ดีเสมอ 
 
34) ควรจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยให้ตามระเบียบ  
35) ควรเพิ่มสวัสดิการด้านบ้านพักให้กับบุคคลากรในมหาวิทยาลัย ควรมีการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนื่องบางที่พักไม่มีคนใช้ประโยชน์ 
36) ควรมีกองทุนสําหรับเป็นโบนัสสําหรับบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
37) การทําประชาพิจารณ์ หรือระดมความคิดเห็น ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนา

มหาวิทยาลัย เป็นไปได้โดยไม่ยึดติดกับข้อมูลมากนัก เพราะปัจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น การ
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จัดเวทีน่าจะเป็นเวทีปรึกษาหารือระหว่างราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/บุคลากรทั่วไป กระบวนการเหล่านี้
กําลังเกิดขึ้นในประเทศ มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 

38) ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย หรือชุมชนมีส่วนร่วมให้ข้อคิดในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาเรามีการหารือ รับฟังมากกว่าเป็นกระดาษ แต่เราก็นําพาองค์กรไปได้ 
สุดท้ายอยากให้ผู้บริหารและคณะได้มีส่วนร่วมรับฟังข้อคิดเห็นเช่น เวทีต่างๆมากขึ้น 

39) อยากให้ผู้บริหารพบปะกับบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนบ่อยๆ กําหนดในแผนงาน
ประจําทุกภาคการศึกษาเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในองค์กร 

40) อยากให้ผู้บริหารมีโครงการ หรือกิจกรรมที่บุคลากรมีส่วนร่วมกันทุกๆเดือน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ท่ี 8/2556 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งในแบบประเมินฉบับนี้ มีทั้งหมด 4 ตอน ทางคณะผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านโปรดทําการกรอกข้อมูลให้
ครบทุกตอน เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนําผลไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจะทําการประมวลผลในภาพรวมเท่านั้น และข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน ดังนั้นการประเมินผลตามความเป็นจริงจะทําให้มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1. เพศ           1) ชาย   2) หญิง 
2. สายงาน       1) วิชาการ  2) สนับสนุนวิชาการ 
3. หน่วยงานต้นสังกัด 
  1) คณะครุศาสตร์     2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         4) คณะวิทยาการจัดการ  
  5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร    6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  7) สํานักงานอธิการบดี    8) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  9) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       10) สถาบันวิจัยและพัฒนา   
  11) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   12) บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
***ในตอนที่ 2 นี้ ขอให้ท่านโปรดทําการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)  
2. คณบดี/ผู้อํานายการ (หน่วยงานที่ท่านสังกัด)............................................................................................................. 
3. ผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย (โปรดเลือกประเมินเพียง 1 ทา่นเท่านัน้) 

 ผอ.บัณฑิตวทิยาลัย (ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา)  ผอ.สํานักส่งเสริมวิชาการฯ (ผศ. นันทิยา ผิวงาม) 

 ผอ.สํานักวิทยบริการฯ (ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม)  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.เพิ่มศักด์ิ ยีมิน) 

 ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะฯ (ดร.สพสันต์ เพชรคํา)   
 หลังจากที่ท่านเลือกรายชื่อผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆ ที่ท่านต้องการประเมินได้ครบจํานวน 2 ท่านแล้ว โปรดนําหมายเลขหน้ารายชื่อ
ผู้บริหารทีท่่านเลอืก ไปใส่ในช่องของผลการประเมินในคอลัมน์ที่ 2 และ 4 ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกประเมิน ผอ.สํานักส่งเสริมวิชาการฯ (ผศ. 

นันทิยา ผิวงาม)  และ ผอ.สถาบนัภาษา ศิลปะฯ (ดร.สพสันต์ เพชรคํา) ซึ่งเท่ากับหมายเลข  ดังนั้นให้ท่านโปรดนําหมายเลข  และ ไปใส่
ในช่องผลการประเมินในคอลัมน์ที่ 2 และ 4 ดังนี้ 
ตัวอย่างการกรอกหมายเลขผู้บริหาร 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

อธิการบดี 
(รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท)์ 

ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
(ผศ.ดร.กิตติชยั โสพันนา) 

ผู้บริหารหมายเลข 

........... ............ 

ผู้บริหารหมายเลข 

............ ............. 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

/ตอนที่ 2 คําชี้แจง... 
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คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องผลการประเมินให้ตรงกับการประเมินผลของท่านมากที่สุด ซึ่งความหมายของระดับการประเมินมีดังนี้ 
   5 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก    

 4 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี   
 3 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้    
  1 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
             ไม่ทราบ หมายถึง ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินได้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

อธิการบดี 
(รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท)์ 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
 ................................................ 

ผู้บริหารหมายเลข 
........................... 

ผู้บริหารหมายเลข 
........................... 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

ด้านภาวะผู้นํา/คุณลักษณะของผู้นํา 
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเคารพยกย่อง 

                        

2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส                         

3. สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้และมีปิยวาจา                         

4. รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ                         

5. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

                        

6. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเป็นที่
ประจักษ์ 

                        

7. ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติและยอมรับผู้ร่วมงานทุก
ระดับ 

                        

8. ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

                        

9. ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นยึดประโยชน์
สาธารณะ และองค์กรเป็นที่ต้ัง 

                        

10. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร 

                        

ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1. หลักประสิทธผิล (Effectiveness) 
1.1 มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้ หรือมี
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ  

                        

/ตอนที่ 2 การประเมิน... 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ) 

 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

อธิการบดี 
(รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท)์ 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
 ................................................ 

ผู้บริหารหมายเลข
........................... 

ผู้บริหารหมายเลข
........................... 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

1.2 มีระบบงานที่เอื้อต่อการทํางานตามยุทธศาสตร์และ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  

                        

1.3 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง  

                        

1.4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนนโยบายเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

                        

1.5 มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ 

                        

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2.1 การบริหารจัดการยึดหลักความประหยัดและความ
คุ้มค่า 

                        

2.2 มีแนวทางที่ดีในการกํากับดูแลองค์กรให้มีการ
ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

                        

2.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
สามารถนําไปเป็นคูม่ือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและใช้
กันอย่างทั่วถึงในองค์กร 

                        

2.4 มีการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ทําให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

                        

2.5 สามารถบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบและทั่วถึง 

                        

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
3.1 มีการดําเนินการเพื่อเรียนรู้ รับฟังและตอบสนองความ
ต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

                        

3.2 มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมี
การตอบสนองในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม 
 
 

                        

/ตอนที่ 2 การประเมิน... 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ) 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

อธิการบดี 
(รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท)์ 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
 ................................................ 

ผู้บริหารหมายเลข
........................... 

ผู้บริหารหมายเลข
........................... 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

3.3 มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และนําผลการประเมินมาดําเนินการเพื่อให้
สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจขึ้นได้ 

                        

3.4 มีการอํานวยความสะดวกต่อผู้ท่ีมารับบริการ 
รวมถึงมีการจัดช่องทางการให้บริการที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

                        

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
4.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

                        

4.2 มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณชน  

                        

4.3 มีการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
ของสาธารณชน  

                        

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
5.1 มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจได้เมื่อมีข้อ
สงสัย  

                        

5.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี และรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

                        

5.3 มีการดําเนินการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บริหาร และ
สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 

                        

6. หลักการมีส่วนรว่ม (Participation) 
6.1 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง 

                        

6.2 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการตรวจสอบ แนะนํา ร่วมคิดหาแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมใน
กระบวนการพัฒนาองค์กร 

                        

/ตอนที่ 2 การประเมิน... 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

อธิการบดี  
(รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท)์ 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
 ................................................ 

ผู้บริหารหมายเลข
........................... 

ผู้บริหารหมายเลข
........................... 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

5 4 3 2 1 ไม่
ทราบ 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
7.1 มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

                        

7.2 มีการสร้างกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้
อํานาจที่มีการมอบหมาย รวมถึงนําผลการติดตามมา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

                        

7.3 มีการส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกระจายอํานาจของ
ผู้บริหาร และส่งเสริมให้ผู้รับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบ
ต่ออํานาจที่ได้รับการมอบหมาย 

                        

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
8.1 มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ ด้วยความ
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

                        

8.2 คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                         

8.3 มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาความผิดและการ
กําหนดโทษอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  

                        

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
9.1 บริหารจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และไม่แบ่งแยก 

                        

9.2 มีการส่งเสริมให้มีการจัดหรือสร้างสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการในทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

                        

9.3 มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการที่
ทําให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

                        

10. หลักการมุ่งเนน้ฉันทามต ิ 
(Consensus Oriented) 
10.1 มีความสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น ซึ่งเป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ  

                        

/ตอนที่ 3 การประเมิน... 
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ตอนที่ 3 การประเมินผลการบริหารงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คําชี้แจง  โปรดกรอกหมายเลข 0, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 ลงในช่องผลการประเมินให้ตรงกับการประเมินผลของท่านมากที่สุด  ซึ่งความหมายของระดับ
การประเมินมีดังนี้ 
    5 หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก   
    4 หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
    3 หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้    
    1 หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
    0 หมายถึง  ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินได้ 

ผู้บริหาร 
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1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
(นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์.) 

                 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร) 

              

3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 

              

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
(ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสด์ิ) 

              

5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
(ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง) 

              

6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการกีฬา 
(ผศ.ธีรธาร ศรีมหา) 

                 

7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
(ผศ.เกสร ขาวสีจาน) 

                 

 
 
 
 
 

/ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ... 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของอธิการบดแีละผู้บริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อให้ข้อมูล
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ขอขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 




