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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวง ศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 15 ถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ “อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ” โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า
“พ” เป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัด
ครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลอง
หลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 13180 มี พื้ น ที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้ ง นี้ อาจารย์ อ วยพร เปล่ ง วานิ ช
ผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แปลงนี้มาเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
9 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ รั บ วิทยาลั ย ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิ ษย์เ ก่ าฯ ไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปีถัดมา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุล
โสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 200,000 บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2538 เรื่ อ ง “พ.ร.บ. สถาบั น ราชภั ฏ ” เป็ น ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจา
พระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ” และ
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เมื่อวัน ที่ 15 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิว าส
ราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และห้อง
ประชุมราชนครินทร์ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
บรมราชานุ ญาต ให้ เปลี่ ย นชื่อเป็ น “สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ.2545 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ” ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 และในวั น ที่ 3
พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิท ยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่
20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิน่

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลั ย ต้น แบบแห่ งการผลิ ต ครู พัฒ นาศักยภาพมนุ ษย์ โดยยึดหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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พันธกิจ
1. ยกระดั บ การผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โ ดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสั มพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ มี ธ รรมาภิ บ าลเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. บั ณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภา พ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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ยุทธศาสตร์
1. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การส่ งเสริ มศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม รณรงค์ส ร้างจิตส านึ กทางวัฒ นธรรมและการเรีย นรู้ ต่ า ง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก
V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
A : Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วัฒนธรรมองค์กร
"พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"

สมรรถนะหลัก
"บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี ่อการบริหารงานและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ 2564
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2564 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 98 คน โดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มตัวอย่าง
1. บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 82 คน
2. นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) จานวน 16 คน
โดยการใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ต่อการบริหารงานและการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2564 แบ่งออกเป็น 2 ชุดคาถามตามกลุ่มตัวอย่าง และมี
มีข้อคาถามแบ่งออกเป็น 10 ด้าน โดยมีการทาแบบสารวจผ่าน Google Forms ผลการสารวจทั้ง 2 กลุ่ม
ตัวอย่างเฉลี่ยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.99 โดยแยกเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
1 (บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน) มีค่าเฉลี่ย 4.19 และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัว อย่างที่ 2
(นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต)) มีค่าเฉลี่ย 3.79 สรุปผลดังนี้
* เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย 25
หญิง 73

อายุ
18-27 ปี
28-37 ปี
38-47 ปี
48 ปี ขึ้นไป

20
28
37
13

7

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา/ปวส 1
ปริญญาตรี
28
สูงกว่าปริญญาตรี
53

สถานภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 41
บุคลากรสายสนับสนุน 41
นักศึกษา
11
ผู้ปกครอง/ ประชาชนทั่วไป/ ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณฑิต) 5
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รายงานผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจาแนกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 2 สารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด = 5
พึงพอใจน้อย
=2

พึงพอใจมาก = 4
พึงพอใจน้อยที่สุด = 1

พึงพอใจปานกลาง = 3

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

ระดับคะแนน

ผล

1. ด้านการบริหารจัดการ

- มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก
- มหาวิทยาลัยมีการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม
- มหาวิทยาลัยมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเเละสามารถปฏิบัติได้จริง
- มหาวิทยาลัยมีการกากับ ติดตาม เเละประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
สรุปผลรวมด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการสื่อสารองค์กร
- มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการบริหารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู้และเข้าใจตรงกัน
- มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารและการผลิตสื่อที่หลากหลาย
- มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- มหาวิทยาลัยมีการให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการ ตามพันธกิจที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลรวมด้านการสื่อสารองค์กร
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการใน
ศตวรรษที่ 21
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3.74

มาก

4.08

มาก

3.97

มาก

4.06

มาก

4.21

มาก

4.01

มาก

4.02

มาก

4.09

มาก

4.09

มาก

4.15

มาก

4.08

มาก

4.31
4.23

มาก
มาก

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

- มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล
เช่น ต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสอนของโรงเรียน
สาธิตให้ได้มาตรฐานสากล
สรุปผลรวมด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างชัดเจน
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
- มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานทาวิจัยและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษาตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเเละแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมที่เพียงพอ
สรุปผลรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5. ด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
- มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตามแนว
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
- มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการดาเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น พัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
สรุปผลรวมด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
6. ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ระดับคะแนน
4.25

4.20

ผล
มาก

มาก

4.24

มาก

4.23

มาก

4.19

มาก

4.09

มาก

4.19

มาก

4.12
4.16

มาก
มาก

4.45

มาก

4.42

มาก

4.36

มาก

4.41

มาก

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

- มหาวิทยาลัยมีการกาหนดแผนปฏิบัติงานการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลรวมด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้บรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่กาหนด
- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกสายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลรวมด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
8. ด้านการบริการวิชาการ
- มหาวิทยาลัยมีการกาหนดแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการและกาหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
- มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
- มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
สรุปผลรวมด้านการบริการวิชาการ
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ระดับคะแนน

ผล

4.26

มาก

4.21

มาก

4.15

มาก

4.20

มาก

4.23

มาก

4.25

มาก

4.36

มาก

4.15

มาก

4.13

มาก

4.22

มาก

4.26

มาก

4.32

มาก

4.32

มาก

4.25

มาก

4.30

มาก

4.29

มาก

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

ระดับคะแนน

ผล

9. ด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน
- การให้บริการมีการกาหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่ชัดเจน
- การให้บริการของบุคลากรมีความสุภาพ อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- การให้บริการด้วยความเต็มใจเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและเวลาที่กาหนด
- การให้บริการของบุคลากรสามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ
สรุปผลรวมด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงานสนับสนุน
10. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่
- สถานที่การให้บริการมีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย และเพียงพอ
- มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
- มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น call center เป็นต้น

- มีการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ e-service ที่หลากหลาย สะดวกใช้งานง่าย
- มีเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
- มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารครอบคลุม สะดวก และเข้าถึงง่าย เช่น ช่องทางออนไลน์
สายด่วน เป็นต้น
สรุปผลรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด

4.10

มาก

4.32

มาก

4.32
4.23

มาก

4.18

มาก

4.23

มาก

4.31

มาก

4.24
4.02
4.14

มาก
มาก
มาก

3.93

มาก

4.08

มาก

4.12
4.19

มาก

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ให้มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
- อยากให้มหาวิทยาลัยทาแคมเปญ การหานักศึกษาเข้ามหาลัยมากขึ้นค่ะ ไม่ใช่แค่ออนไลน์ แต่ควร
เพิ่มช่องทางการหาลูกค้าให้มากขึ้น
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางทีวีเพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา
- ศู น ย์ ค อมฯ ควรส ารวจตรวจสอบสภาพคอมฯ ส านั ก งานหากมี ร ะยะเวลาการใช้ ง านมานาน
อุปกรณ์มีการชารุดตามกาลเวลา ควรมีการเปลี่ยนเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาก

มาก

- ควรสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม
- การมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและประกาศให้
ทราบ ใน กลุ่ม line ของมหาวิทยาลัย
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสูด คือ ด้านพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ ด้านการบริการ
วิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ตามลาดับ
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รายงานผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้จ้างงานบัณ ฑิต) โดยมีการจาแนกข้ อ มูล
รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 2 สารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด = 5
พึงพอใจน้อย
=2

พึงพอใจมาก = 4
พึงพอใจน้อยที่สุด = 1

พึงพอใจปานกลาง = 3

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

ระดับคะแนน

ผล

1. ด้านการบริหารจัดการ

- มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้ว่าจ้างบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยมีการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
- มหาวิทยาลัยมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สรุปผลรวมด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการสื่อสารองค์กร
- มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารงานให้บุคคลภายนอกรับรู้
- มหาวิทยาลัยมีการผลิตสื่อที่หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
- มหาวิทยาลัยมีการให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยมีช่องทางที่ในการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารงานให้บุคคลภายนอกรับรู้
สรุปผลรวมด้านการสื่อสารองค์กร
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล
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3.56

มาก

4.06

มาก

3.81

มาก

3.81

มาก

4.00

มาก

3.62

มาก

3.93

มาก

3.87

มาก

3.81

มาก

3.75

มาก

3.83

มาก

3.87

มาก

3.81

มาก

3.68

มาก

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

- มหาวิทยาลัยเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพทางด้านการศึกษา
- มหาวิทยาลัยมีการจัดวิชาให้เรียนตามหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน
สรุปผลรวมด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทาวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านงานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
- มหาวิทยาลัยได้นาผลการวิจัยและนวัตกรรมไป ประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
- มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเเละแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมที่เพียงพอ
สรุปผลรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5. ด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่าย ในการร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ถ่ายทอด ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สู่สังคม
- มหาวิทยาลัยมีการดาเนินกิจกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สรุปผลรวมด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
6. ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม พัฒนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและสร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
สรุปผลรวมด้านการส่งเสริม พัฒนา และการเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
สรุปผลรวมด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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ระดับคะแนน
3.68

ผล
มาก

3.62

มาก

3.73

มาก

3.81

มาก

3.68

มาก

3.87

มาก

3.56

มาก

3.81

มาก

3.74

มาก

3.87

มาก

3.87

มาก

3.75

มาก

3.83

มาก

3.87

มาก

4.00

มาก

4.06

มาก

3.97

มาก

3.50

มาก

3.62

มาก

3.68

มาก

3.87

มาก

3.66

มาก

ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ละด้าน

8. ด้านการบริการวิชาการ
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูล ด้านการบริการวิชาการให้เป็นที่รับรู้
สรุปผลรวมด้านการบริการวิชาการ
9. ด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงาน
- การให้บริการของมหาวิทยาลัยมีการกาหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่ชัดเจน
- การให้บริการของบุคลากรมีความสุภาพ อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- การให้บริการด้วยความเต็มใจเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและเวลาที่กาหนด
- การให้บริการของบุคลากรสามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ
สรุปผลรวมด้านการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในหน่วยงาน
10. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่
- มีสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ การให้บริการที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม
สถานที่จัดงาน ร้านอาหาร ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬา เป็นต้น
- สถานที่การให้บริการมีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย และเพียงพอ
- มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย
- มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
- มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น call center เป็นต้น

- มีการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ e-service ที่หลากหลาย สะดวกใช้งานง่าย
- มีเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
- มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารครอบคลุม สะดวก และเข้าถึงง่าย เช่น ช่องทางออนไลน์
สายด่วน เป็นต้น
สรุปผลรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด
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ระดับคะแนน

ผล

3.37

ปานกลาง

3.87

มาก

3.87

มาก

3.70

มาก

3.75

มาก

3.62

มาก

3.81

มาก

3.68

มาก

3.68

มาก

3.70

มาก

4.12

มาก

3.93

มาก

4.00

มาก

4.06

มาก

3.75
4.06

มาก
มาก

3.93

มาก

3.93

มาก

3.97

มาก

3.79

มาก

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- อยากให้ทาหลักสูตรออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับปริญญาและประกาศนียบัตร
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสูด คือ ด้านการส่งเสริม
พัฒนา และการเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ ด้านการสื่อสารองค์กรและ ด้านพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ
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