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บทนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
เม่ือวันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนท่ีจัดการศึกษา 4 แหง คือ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ตั้ งอยู ท่ี  ตําบลหันตรา  อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยูท่ี ตําบลทาวาสุกรี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูท่ี ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูท่ี ตําบลยานยาว  อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ เนนการปฏิบัติ ทําการสอน
ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะ
ทางระดับปริญญาเปนหลัก โดยมหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู
ความสามารถ และทักษะท่ีไดมาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนคนดี
มีความรู รักสูงาน โดยเฉพาะการมุงพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ในดาน Soft Skills เพ่ือเปนการเสริมสราง
จุดแข็งใหแกบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติท่ีมีความรู ทักษะ ประสบการณเพียงพอท่ีจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จ
การศึกษา

ปรัชญา
ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน

สังคม ประเทศ และนานาชาติ

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีเปนคนดี มีความรู รักสูงาน

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
2. การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิง่แวดลอม
5. บริหารจัดการท่ีทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

เอกลักษณมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
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อัตลักษณนักศึกษา
บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีเปนคนดี มีความรู รักสูงาน

การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนความเปนเลิศดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูในกลุม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน แบงออกเปน 6 คณะ ไดแก

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. คณะศิลปะศาสตร

มีหนวยงานสายสนับสนุนเทียบเทาคณะ 3 หนวยงาน  ดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสํานักงานอธิการบดี

หนวยงานระดับกองและเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 9 หนวยงาน  ดังนี้
4.1 กองกลาง
4.2 กองคลัง
4.3 กองนโยบายและแผน
4.4 กองบริหารงานบุคคล
4.5 กองพัฒนานักศึกษา
4.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
4.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
4.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
4.9 สํานักคุณภาพการศึกษา

โดยมีหนวยงานเทียบเทากองข้ึนตรงตออธิการบดีคือ สํานักงานตรวจสอบภายใน

โดยมีจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2558
รวมทั้งสิ้น 1,193 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 670 คน และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 523 คน โดยมีสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 56.2 : 43.8

(ปการศึกษา 2557 มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,155 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 612 คน
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 543 คน โดยมีสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน
= 53 : 47)
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การดําเนินการ
ดําเนินการตอเนื่องจากปการศึกษา 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 6/2558  เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  2558 มีมติเห็นชอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมอบ
กองบริหารงานบุคคลสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจฯ ดวยแบบสอบถามบนระบบอิเล็กทรอนิกส และใช
ตอเนื่องมาจนปจจุบัน โดยมีประเด็นคําถาม 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ กลุมตําแหนง อายุงาน
ประเภท และหนวยงานท่ีสังกัด

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 ดาน  ดังนี้
1. การนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. นโยบายและการบริหารจัดการ
3. บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
4. การปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
5. ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ
การคิดคะแนนของแตละระดับความพึงพอใจ ดังนี้

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจ แบงคะแนนตามชวง  ดังนี้

คะแนน ระดับความพึงพอใจ
5 มากท่ีสุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 นอย
1 ควรปรับปรุง

คะแนน ระดับความพึงพอใจ
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด
3.51 - 4.50 มาก
2.51 - 3.50 ปานกลาง
1.51 - 2.50 นอย
1.00 - 1.50 ควรปรับปรุง
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ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เปนแบบสอบถามออนไลน ตามหนวยงานท่ีสังกัด คณะ
สถาบัน สํานัก กอง ชวงระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 13 กันยายน 2559 ท้ังนี้ ในป
การศึกษา 2558 มีบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน 1,193 คน บันทึกขอมูลในแบบสอบถามออนไลน จํานวน 209 คน
คิดเปนรอยละ 17.52 ของบุคลากรท้ังหมดในปการศึกษา 2558
(ปการศึกษา 2557 มีบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน 1,114 คน บันทึกขอมูลในแบบสอบถามออนไลน จํานวน 328
คน คิดเปนรอยละ 29.44 ของบุคลากรท้ังหมดในปการศึกษา 2557)

ผลการสํารวจ
ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2558 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย สรุปดังนี้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ
ชาย 68 32.54
หญิง 141 67.46
รวม 209 100

จากตารางท่ี 1 สรุปไดวาบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 141 คน
คิดเปนรอยละ 67.46 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 32.54

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ
สายบริหาร 5 2.39
สายวิชาการ 57 27.27
สายสนับสนุน 147 70.34

รวม 328 100

จากตารางท่ี 2 สรุปไดวาบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 สวนใหญเปนบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 70.34 รองลงมาเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 57 คน คิดเปน
รอยละ 27.27 และบุคลากรสายบริหาร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.39
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุงาน

อายุงาน จํานวน (คน) รอยละ
ต่ํากวา 1 ป 15 7.18

1 - 5 ป 113 54.07
6 - 10 ป 46 22.00
11 - 20 ป 19 9.09
20 ปข้ึนไป 16 7.66

รวม 209 100

จากตารางท่ี 3 สรุปไดวาบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบรหิารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 สวนใหญมีอายุงาน 1 - 5 ป จํานวน
113 คน คิดเปนรอยละ 54.07 รองลงมามีอายุงาน 6 - 10 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 22.00 อายุงาน
11 - 20 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.09 อายุงาน 20 ปข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.66
และอายุงานต่ํากวา 1 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.18 ตามลําดับ

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท

ประเภท จํานวน (คน) รอยละ
ขาราชการ 18 8.61

พนักงานมหาวิทยาลัย 172 82.30
พนักงานราชการ 5 2.39

ลูกจางประจํา(งปม.) 7 3.35
ลูกจาง(งปร.) 7 3.35

รวม 209 100

จากตารางท่ี 4 สรุปไดวาบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 สวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 82.30 รองลงมาเปนขาราชการ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.61
เปนลูกจางประจํา(งปม.) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.35 เปนลูกจาง(งปร.) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
3.35 และเปนพนักงานราชการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.39 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด

หนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 25 11.96
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 10 4.79
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 5.74
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 4.78
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 11 5.26
6. คณะศิลปศาสตร 11 5.26
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 4.79
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 5.74
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 4.31
10. สํานักงานตรวจสอบภายใน 6 2.87
11. สํานักงานอธิการบดี 93 44.50

รวม 209 100

จากตารางท่ี 5 สรุปไดวาบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 สวนใหญสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 11.96 และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.74
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ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยและคารอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จําแนกเปนรายดาน และรายหนวยงาน

หนวยงาน

1. การนําองคกรของ
ผูบริหารมหาวิทยาลยั

2. นโยบายและการบริหาร
จัดการ

3. บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใน

มหาวิทยาลัย

4. การปฏิบัติงานและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

5. ผูบริหารมหาวิทยาลยักับ
กิจกรรมการพัฒนาองคกร รวมท้ังสิ้น

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ
1. คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 3.14 62.86 3.01 60.22 2.72 54.40 3.00 60.02 2.98 59.52 2.97 59.40
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2.86 57.14 2.71 54.18 2.58 51.50 2.66 53.20 2.86 57.20 2.73 54.64
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.58 51.67 2.58 51.67 2.55 51.04 2.55 50.90 2.67 53.33 2.59 51.72
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.00 60.00 2.66 53.27 2.86 57.25 2.67 53.43 2.82 56.40 2.80 56.07
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 2.75 55.06 2.41 48.26 2.56 51.14 2.57 51.43 2.75 54.91 2.61 52.16
6. คณะศิลปศาสตร 2.88 57.66 2.81 56.20 2.64 52.73 2.66 53.30 3.07 61.45 2.81 56.27
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.77 55.43 2.64 52.73 2.58 51.50 2.62 52.34 2.80 56.00 2.68 53.60
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2.80 55.95 2.67 53.48 2.64 52.71 2.53 50.67 2.83 56.67 2.69 53.90
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.84 56.83 2.54 50.71 2.63 52.50 2.58 51.56 2.42 48.44 2.60 52.01
10. สํานักงานตรวจสอบภายใน 2.67 53.33 2.55 50.91 2.52 50.42 2.40 47.90 2.57 51.33 2.54 50.78
11. สํานักงานอธิการบดี 3.18 63.56 3.15 63.01 3.13 62.54 3.10 62.01 3.17 63.45 3.15 62.91

รวมท้ังสิ้น 2.86 57.23 2.70 54.06 2.67 53.43 2.67 53.34 2.81 56.25 2.74 54.86
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* จําแนกรายหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน

1. การนําองคกรของ
ผูบริหารมหาวิทยาลยั

2. นโยบายและการบริหาร
จัดการ

3. บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใน

มหาวิทยาลัย

4. การปฏิบัติงานและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

5. ผูบริหารมหาวิทยาลยักับ
กิจกรรมการพัฒนาองคกร รวมท้ังสิ้น

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ
1. กองกลาง 2.91 58.29 2.90 58.00 2.80 56.00 2.83 56.69 2.84 56.80 2.86 57.15
2. กองคลัง 3.70 74.00 3.59 71.82 3.80 76.00 3.57 71.37 3.16 63.20 3.56 71.20
3. กองนโยบายและแผน 3.58 71.63 3.60 71.95 3.42 68.39 3.59 71.88 3.61 72.29 3.56 71.20
4. กองบริหารงานบุคคล 3.32 66.49 3.34 66.78 3.35 67.05 3.23 64.52 3.40 68.00 3.33 66.57
5. กองพัฒนานักศึกษา 3.83 76.51 3.78 75.56 3.89 77.78 3.71 74.22 3.78 75.56 3.80 75.92
6. กองบริหารทรัพยากรนนทบรุี 3.10 62.08 3.20 63.97 2.88 57.50 3.09 61.77 3.22 64.36 3.10 61.93
7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรุี 2.77 55.32 2.65 53.06 2.60 52.05 2.55 50.96 2.85 57.09 2.68 53.70
8. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 2.57 51.43 2.64 52.73 2.64 52.75 2.59 51.89 2.80 56.00 2.65 52.96
9. สํานักคุณภาพการศึกษา 2.82 56.33 2.66 53.25 2.77 55.36 2.74 54.78 2.89 57.71 2.77 55.48

รวมท้ังสิ้น 3.18 63.56 3.15 63.01 3.13 62.54 3.10 62.01 3.17 63.45 3.15 62.91
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จากตารางท่ี 6 สรุปไดวาบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558 ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.74 คิดเปนรอยละ 54.86 ซึ่งสวนใหญ
บุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.86
รองลงมา คือ ดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 2.81 ดานนโยบายและ
การบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.70 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.67
และดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.67 ตามลําดับ

โดยจําแนกเปนรายหนวยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับ

ปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.97 คิดเปนรอยละ 59.40 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจใน
ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.14 รองลงมา คือ ดานนโยบาย
และการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 3.01ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.00
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 2.98 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.72 ตามลําดับ

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.73 คิดเปนรอยละ 54.64 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย และดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับ
กิจกรรมการพัฒนาองคกร โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ระดับปานกลาง คือ ดวยคาเฉลี่ย 2.86 รองลงมา คือ ดาน
นโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.71 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวย
คาเฉลี่ย 2.66 และดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.58 ตามลําดับ

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.59 คิดเปนรอยละ 51.72 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับปานกลาง ดวย
คาเฉลี่ย 2.67 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย และดานนโยบายและการบริหาร
จัดการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ดวยคาเฉลี่ย 2.58 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และดาน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ดวยคาเฉลี่ย 2.55 ตามลําดับ

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.80 คิดเปนรอยละ 56.07 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
ในดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.00 รองลงมา คือดาน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.86 ดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการ
พัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 2.82 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.67 ดาน
นโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.66 ตามลําดับ

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.61 คิดเปนรอยละ 52.16 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย และดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับ
กิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ดวยคาเฉลี่ย 2.75 รองลงมา คือดานการ
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ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.57 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.56 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ระดับนอย ดวยคาเฉลี่ย 2.41 ตามลําดับ

6. คณะศิลปศาสตร มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง
ดวยคาเฉลี่ย 2.81 คิดเปนรอยละ 56.27 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดาน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.07 รองลงมา คือ ดานการ
นําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.88 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.81
ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.66 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.64 ตามลําดับ

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปาน
กลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.68 คิดเปนรอยละ 53.60 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดาน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 2.80 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.77 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.64 ดานการ
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.62 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.58 ตามลําดับ

8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.69 คิดเปนรอยละ 53.90 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย
2.83 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.80 ดานนโยบายและการ
บริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.67 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.64 ดาน
การปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.53 ตามลําดับ

9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.60 คิดเปนรอยละ 52.01 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.84
รองลงมา คือ ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.63 ดานการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.58 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.54
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับนอย ดวยคาเฉลี่ย 2.42 ตามลําดับ

10. สํานักงานตรวจสอบภายใน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับ
ปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.54 คิดเปนรอยละ 50.78 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจใน
ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.67 รองลงมา คือ ดานผูบริหาร
มหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 2.57 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย
2.55 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.52 และดานการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ระดับนอย ดวยคาเฉลี่ย 2.40 ตามลําดับ

11. สํานักงานอธิการบดี มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง
ดวยคาเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 62.91 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานการนํา
องคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.18 รองลงมา คือ ดานผูบริหารมหาวิทยาลัย
กับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 3.17 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 3.15 ดาน
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บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.13 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.10 ตามลําดับ

จําแนกรายหนวยงานภายใตการกํากับของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
- กองกลาง มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวย

คาเฉลี่ย 2.86 คิดเปนรอยละ 57.15 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานการนํา
องคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.91 รองลงมา คือ ดานนโยบายและการ
บริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.90 ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ดวยคาเฉลี่ย 2.84 ดาน
การปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.83 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.80 ตามลําดับ

- กองคลัง มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.56 คิดเปนรอยละ 71.20 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ี
ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ระดับมาก ดวย
คาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.70 ดานนโยบายและ
การบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 3.59 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.57
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.16 ตามลําดับ

- กองนโยบายและแผน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.56 คิดเปนรอยละ 71.20 ซึ่งสวนใหญ
บุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร ระดับ
มาก ดวยคาเฉลี่ย 3.61 รองลงมา คือ ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 3.60 ดานการ
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.59 ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ดวยคาเฉลี่ย 3.58 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.42
ตามลําดับ

- กองบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.33 คิดเปนรอยละ 66.57 ซึ่งสวน
ใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร
ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.60 รองลงมา คือ ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ระดับปาน
กลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.35 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 3.34 ดานการนําองคกรของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.32 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.23
ตามลําดับ

- กองพัฒนานักศึกษา มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 75.92 ซึ่งสวนใหญ
บุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ระดับมาก
ดวยคาเฉลี่ย 3.89 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.83 ดานนโยบาย
และการบริหารจัดการ และดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองคกร โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ดวย
คาเฉลี่ย 3.78 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ

- กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.10 คิดเปนรอยละ 61.93
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ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนา
องคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.22 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 3.20 ดานการนํา
องคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 3.10 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวย
คาเฉลี่ย 3.09 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.88 ตามลําดับ

- กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.68 คิดเปนรอยละ
53.70 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการ
พัฒนาองคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.85 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ดวยคาเฉลี่ย 2.77 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.65 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.60 ดานการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.55
ตามลําดับ

- กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.65 คิดเปนรอยละ
52.96 ซึ่งสวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการ
พัฒนาองคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.80 รองลงมา คือดานนโยบายและการบริหารจัดการ และดาน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ดวยคาเฉลี่ย 2.64 ดานการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.59 ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.57
ตามลําดับ

- สํานักคุณภาพการศึกษา มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความ
พึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.77 คิดเปนรอยละ 55.48 ซึ่ง
สวนใหญบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในดานผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนา
องคกร ระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.89 รองลงมา คือ ดานการนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย ดวย
คาเฉลี่ย 2.82 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.77 ดานการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดวยคาเฉลี่ย 2.74 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดวยคาเฉลี่ย 2.66
ตามลําดับ



ภาคผนวก
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แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป มหาวิทยาลัย จึงใครขอความคิดเห็นจากทุกทาน ดวยการกรอกขอมูลหรือทํา
เครื่องหมาย ลงในชอง หนาขอหรือชองท่ีตรงกับความเปนจริง/ความคิดเห็นของทาน

แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย  หญิง

2. กลุมตําแหนง
 สายบริหาร  สายวิชาการ  สายสนับสนุน

3. อายุงาน (ในหนวยงานที่ทําอยูขณะน้ี)
 ต่ํากวา 1 ป  1 - 5 ป  6 - 10 ป
 11 - 20 ป  20 ปข้ึนไป

4. ประเภท
 ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ
 ลูกจาง  อ่ืน ๆ ..................................

5. หนวยงานที่สังกัด
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะศิลปศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
 วิทยาลัยการจัดการ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กองกลาง  กองคลัง
 กองนโยบายและแผน  กองบริหารงานบุคคล
 กองพัฒนานักศึกษา  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
 สํานักคุณภาพการศึกษา  สํานักงานตรวจสอบภายใน
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย หมายถึง การดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของ

อธิการบดีและทีมงาน

ประเด็นความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง

1. การนําองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย
1.1 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความชัดเจน
สอดคลองกับปรัชญา ปณธิาน และวิสัยทัศน
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถดําเนนิการไดจริง
ในทางปฏิบัติ
1.3 การกํากับติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ
1.4 การบริหารมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.5 การบริหารงานคํานงึถึงประโยชนของมหาวทิยาลัย
1.6 การสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกประเภทเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มศักยภาพ
1.7 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้ง
เร่ืองการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการทํางาน
2. นโยบายและการบริหารจัดการ
2.1 การกําหนดนโยบายมีความชัดเจน
2.2 การชี้แจงวิสัยทัศน พนัธกิจ เปาหมายและนโยบายของ
มหาวิทยาลยัใหบุคลากรไดทราบอยางทั่วถึงและชดัเจน
2.3 การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานของมหาวทิยาลัย
2.4 การกระตุนบุคลากรดวยการสรางแรงจูงใจใหเกิดความรวมมือใน
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนงาน
2.5 การนําผลการประเมินอธิการบดีไปปรับปรุงการดาํเนินงานในรอบ
ปตอไป
2.6 การนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการพฒันา ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของมหาวทิยาลัย
2.7 การสรางความผูกพันและความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยผาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
2.8 การมอบอํานาจในการดําเนนิการใหผูบริหารระดับตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ผลิตงานและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดี
2.9 การบริหารจัดการตามหลักความโปรงใส ตรวจสอบไดในทกุ
กระบวนงาน โดยเฉพาะการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได

ประเด็นความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง

2.10 การบริหารงานเนนคุณธรรม ความรับผิดชอบ ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
2.11 การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหมี
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ความทันสมัยและเอ้ือตอการทํางาน
3. บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
3.1 มีการสรางขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทกุระดับ
3.2 โครงสรางหรือการแบงงานหรือสวนงานมีความเหมาะสม
3.3 ที่ตั้งสาํนักงานหรือสถานทีป่ฏิบัติงานมีความเหมาะสม เอ้ือตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
3.4 วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
3.5 สภาพแวดลอมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยและ
สะอาด
3.6 การเตรียมอุปกรณปองกันภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีความพรอม
เพียงพอและใชการได
3.7 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและ
บริเวณโดยรอบเหมาะสม
3.8 การปรับแตงและรักษาภูมทิัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
4.1 ดานตัวงาน
4.1.1 งานทีป่ฏิบัติอยูตรงตามภารกิจของหนวยงาน
4.1.2 งานทีป่ฏิบัติอยูมีปริมาณที่เหมาะสม
4.1.3 งานที่ปฏิบัติอยูตรงความรูตามความสามารถหรือความถนัด
4.1.4 ลักษณะของงานมีความทาทายความสามารถ
4.2 ดานบทบาทและหนาที่
4.2.1 งานที่ปฏิบัติเปนงานตองใชความรับผิดชอบสูง
4.2.2 บทบาทและหนาที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน
4.2.3 การแบงหนาที่ความรับผดิชอบในแตละงานอยางเปนธรรม
4.2.4 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน
4.2.5 หนวยงานเปดโอกาสใหใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง

4.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน
4.3.1 ผูบังคับบัญชาเชื่อมั่นในความสามารถในการปฏิบัติงาน
4.3.2 การไดรับคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากผูบงัคับบัญชาใน
การปฏิบัติงาน
4.3.3 การไดรับความชวยเหลือหรือการแนะนําจากเพื่อนรวมงานใน
การปฏิบัติงาน
4.3.4 การไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน
4.4 ดานความสาํเร็จและความกาวหนาในงาน
4.4.1 การไดรับการสนบัสนุนใหปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับระดบั
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ความสามารถ
4.4.2 ความสามารถแกปญหาในการทํางานไดดวยตนเองจนเปนที่
พอใจ
4.4.3 การไดรับการสงเสริม/สนบัสนนุใหไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนา
ตนเอง
4.4.4 การไดรับโอกาสในการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึนอยางเปนธรรม
4.5 ดานเงินเดือนและคาตอบแทน
4.5.1 เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับมีความเหมาะสม
4.5.2 เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับมีความเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและตอครอบครัวในสภาวะเศรษฐกิจปจจบุัน
4.5.3 เงินเดือนและคาตอบแทนจงูใจใหปฏิบัตงิานไดดีและมปีระสทิธิภาพ
4.5.4 เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน
และกับความอุตสาหะที่อุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
4.6 ดานพัฒนาบุคลากร
4.6.1 นโยบายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.6.2 การมีสวนรวมในการแสดงความเห็นหรือเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
4.6.3 การสงเสริมและสนับสนนุใหศึกษาตอในระดับสงูข้ึนหรือเขารับ
การอบรม
4.6.4 การประชาสมัพนัธดานการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางทั่วถึง
4.6.5 ทานมีความพึงพอใจตอการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการ
ฝกอบรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอไป
4.7 ดานสุขภาพและอนามัย
4.7.1 สวัสดิการดานสุขภาพและอนามัยที่มหาวิทยาลัยจัดใหมคีวาม
เหมาะสม

ประเด็นความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง

4.7.2 การจัดการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร
4.7.3 หนวยงานที่ใหการดูและรักษาพยาบาลเบื้องตนมีอุปกรณและยา
รักษาโรคที่ครบครัน เขาถึงงายและสะดวกตอการเขารับบริการ
4.7.4 สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา และอุปกรณในการออกกําลัง
กายหลังจากการปฏิบัติงาน เขาถึงงาย สะดวก และมีความทันสมัย
4.7.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามยัแกบุคคลากร
4.8 ดานที่พักอาศัย
4.8.1 นโยบายสวสัดิการดานทีพ่ักอาศัยมีความเหมาะสม
4.8.2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ สวัสดิการดานที่พักอาศัยมีความ
เหมาะสม
4.8.3 สวัสดิการดานที่พักอาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความ
ตองการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ
4.8.4 การพิจารณาจัดสรรสวสัดิการดานทีพ่ักอาศัยมีเกณฑการ
พิจารณาทีโ่ปรงใสและยุติธรรม
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

5. ผูบริหารมหาวิทยาลัยกับกจิกรรมการพัฒนาองคกร
5.1 การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมเพื่อสรางความผูกพันกับ
บุคลากรทุกระดับ
5.2 การสรางบรรยากาศการทาํงานของมหาวิทยาลัยที่สงเสริม
ความผูกพันระหวางบุคลากร และสรางสรรควัฒนธรรมการอยูรวมกัน
5.3 การใหความสําคัญกับการทาํงานเปนทีม
5.4  การเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอขอมูลและขอคิดเห็น เสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
5.5 วิธีการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธมีเพียงพอและหลากหลาย
เชน บอรดประชาสัมพันธ e-mail  facebook  web site เปนตน
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