
 
 
 

 
 

 
 

รายงาน 
ผลการสาํรวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และจุดเน้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง



ก 
คํานํา 

 
จากการท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา”  ซึ่งหมายถึง (๑) 

เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของสาธา 
รณสมบัติ (๒) เป็นบัณฑิตที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละให้กับส่วนรวม (๓) เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสา

เข้าร่วมทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน และจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
การกําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ กําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
คือ “การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น”  โดยกลุ่มตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานตามอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์และจุดเน้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านอัตลักษณ์และจุดเน้นของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป  
 คณะฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์กับผู้เก่ียวข้องต่อการนําไปพัฒนาการ
ดําเนินงานทางด้านอัตลักษณ์ และการดําเนินงานตามจุดเน้นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯและทอ้งถิ่นต่อไป  

 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
                          หน้า 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนํา           
  หลักการและเหตุผล       ๑ 
  ความหมายของอัตลักษณ์และเอกลักษณ ์     ๓ 
  วัตถุประสงค์        ๓ 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ       ๓ 
  เป้าหมายโครงการ        ๔ 
  ขอบเขตและช่วงเวลารวบรวมขอ้มูล      ๔ 
ส่วนที่ ๒  วิธีการดําเนินงาน        
  วิธีการดําเนินงาน        ๕ 
  กลุ่มเป้าหมาย        ๕ 
  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการสํารวจ       ๕ 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล       ๕ 
  การวเิคราะห์และการแปลผล      ๖  
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       ๗  
  ตอนที่ ๑ ขอ้มูลทั่วไป       ๗ 
  ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ ์ ๙ 
  ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้น ๑๑ 
      และจุดเด่น   
ส่วนที่ ๔  สรุปผลการดําเนินงาน        
  ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามอตัลักษณ ์  ๑๓ 
  ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามจดุเน้นและจุดเดน่ ๑๔ 
  ข้อเสนอแนะ        ๑๕ 
 
ภาคผนวก          ๑๖ 
ภาคผนวก ก  แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัตงิานตามอัตลักษณ ์และจุดเน้น ของมหาวทิยาลัย 

      ราชภัฏลําปาง  
ภาคผนวก ข   ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏลําปาง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔   
ภาคผนวก ค   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔   
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ส่วนที่ ๑ 
ส่วนนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่
จะปฏิรูปประเทศโดยสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้เสนอ "แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศ
ไทยน่าอยู่" ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งแนวทางฯดังกล่าวนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษากับเขตพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดต้องบูรณาการในการทํางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ นับว่าเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา อันจะนําพาวิถี
การดํารงชีวิตของคนไทยดําเนินไปสู่สันติสุข ความเป็นเอกภาพ ความสมัครสมานสามัคคี ความเห็น
พ้องกัน ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ และในท่ีสุดก็จะเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่าง
แท้จริง ยุทธศาสตร์ตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ประกอบด้วย ๑) 
พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม ๒) หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ๓) จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา ๔) การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษาอาจารย์และ
บุคลากร และ ๕)การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ 
๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการสรางกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้น
ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน รวมท้ังพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจ่ายอํานาจใน
ระดับท้องถิ่น การขับเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จันถึงการเข่งขัน  ซึ่ง
ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทํางาน
ของอาจารย์สามารถพัฒนาบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของชุมชนสังคม ลดการว่างงาน  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ เร่ือง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๔ กําหนดประเภทหรือกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม 
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คือ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ 
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายถึง สถาบันที่เน้น
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดี ย่ิงขึ้น ทั้งในบทบาทด้านการให้บริการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องให้บริการวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถาบันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคล ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อ
แสวงหาคําตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง 
บริการศิษย์เก่าและประชาชนท่ัวไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารจัดในรูแปบการให้บริการแบบ
ให้เปล่าด้วยสํานักความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม หรือ
เป็นการให้บริการเชิงพานิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม  
สอดคล้อง อันก่อให้เกิดความม่ันคง ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ย่ังยืนของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาทางวิชาการและวิชาชีพในการ
ตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ทั้งนี้ ในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีการจัดกลุ่มตัวบ่งชี้การประเมินไว้ ๓ 
กลุ่มด้วยกันคือ ๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  และ ๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ง
เริม ซึ่งการดําเนินงานในส่วนของอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมนผลตามปรัชญา ปฏิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดอัตลักษณ์ ตามประกาศอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา” ซึ่งหมายถึง ๑) เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษา
สิ่งของสาธารณสมบัติ ๒) เป็นบัณฑิตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละให้กับส่วนรวม ๓) เป็นบัณฑิตที่
มีจิตอาสาเข้าร่วมทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน และประกาศมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏลําปาง เร่ืองการกําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ กําหนด
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยคือ “การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น”  โดยกลุ่มตอบแบบสอบถามเป็น
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการดําเนินงานตามอัตลักษณ์และจุดเน้น ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
คณะฯ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์และจุดเน้น ของ
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

จากเห็นเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นถึงความสําคัญของการ
ดําเนินงานด้านจิตอาสาและการดําเนินงานเกี่ยวกับจุดเน้น  จึงได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ และ 
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อนําผลการสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนา เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์และจุดเน้นของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป 
 
๒. ความหมายของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
  ๒.๑ อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรยนตามปรัชญา/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  ๒.๒ เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดด
เด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา 
 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต่อการดําเนินงานของคณะฯ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์แก่นักศึกษาและ
บุคลากรด้านจิตอาสา 
  ๓.๒ เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์  และบุคลากรมหาวิทยาลัย ต่อการดําเนินงาน
ตามจุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งเสริมส่งเสริมอัตลักษณ์แก่นักศึกษาและบุคลากร ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 
                    
๔. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๔.๑ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๔.๒ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สํารวจ ๕๐๐ คน  
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๕. เป้าหมาย 
๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สํารวจ ๕๐๐ คน  
๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัต

ลักษณ์และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ จํานวน ๑ เล่ม  

 
๖. ขอบเขตและช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ ๒ 
วิธีการดําเนินงาน 

 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้สํารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  อันจะสนับสนุนให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ และ
จุดเน้น ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น โดยระยะเวลาในการสํารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งมี
ขั้นตอนดําเนินการดังนี้  
 
๑) วิธีการดําเนินการ 
 ๑. วางแผนจัดเตรียมการดําเนินงาน 
 ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๓. ดําเนินการจัดการสํารวจ 
 ๔. สรุปผลการสํารวจและจัดทําเป็นรูปเล่ม 

 
๒) กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางจํานวน ๕๐๐ คน 
 
๓) เคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจ  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากรและนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ และจุดเน้น ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
 
4) การวิเคราะห์ข้อมูล  

๑) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ๒) แยกตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้ว
นําเสนอในรูปแบบตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
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  ๓) แยกตามข้อมูลความพึงพอใจแต่ละด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดย Content Analysis และสรุป
ประเด็นความพึงพอใจเป็นรายข้อและนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
  ๕) ข้อมูลข้อเสนอแนะความพึงพอใจของอาจารย์ในแต่ละด้าน เป็นคําถามปลายเปิด (Open-
ended Questions) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Content Analysis สรุปผลเป็นรายข้อ  
 
๕) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับระดับความคิดเห็น
และความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ส่วนที่  ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และ
จุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

ผลการสํารวจความพึงพอใจ มีทั้งหมด  ๔ ตอน ประกอบไปด้วย 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้นของคณะและ

มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์

และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ๕๐๐ คน (n= ๕๐๐)  แยกตามเพศดังนี้ 
          ตารางที่ ๑    
ลําดับ เพศ ความถี่ ร้อยละ 
๑ 
๒ 

ชาย 
หญิง 

๑๙๖ 
๓๐๔ 

๓๙.๒๐ 
๖๐.๘๐ 

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีจํานวน ๓๐๔ คน คิดเป็น 

ร้อยละ ๖๐.๘๐  เป็นเพศชาย จํานวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๙.๒๐ 
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แผนภูมิแสดงเพศ ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  

เพศ, หญิง, 61%

เพศ, ชาย, 39%

ชาย หญิง

 
 

๒. ประเภท 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์

และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ๕๐๐ คน (n= ๕๐๐)  แยกตามประเภทกลุ่มดังนี้ 

ตารางที่ ๒ 
ลําดับ ประเภทกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

๑ 
๒ 
๓ 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 
นักศึกษา        

๕๐ 
๖ 

๔๔๔ 

 ๑๐.๐๐ 
๑.๒๐ 
๘๘.๘๐ 

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๒ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
นักศึกษาจํานวน ๔๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐บุคลากรสายวิชาการ  จํานวน ๕๐  คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐.๐๐ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑.๒๐    

 

แผนภูมิแสดงประเภท ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

สายสนับสนุน, 1%

สายวิชาการ, 9.50%

นักศึกษา 89.5%

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา

 



ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     ห น้ า  | ๙ 
 

ตอนท่ี ๒ ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจและความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๕๓ โดย
พิจารณาตามดา้นดังนี้   
๑. ด้านนโยบาย 

ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ 
x S.D. แปลผล 

๑ .๑  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ งานเพื่ อพัฒนา
      ตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน 
๑.๒ มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๔.๐๖ 
 

๔.๐๑ 

๐.๗๒ 
 

๐.๗๓ 

ระดับมาก 
 

ระดับมาก 
ระดับความพึงพอใจต่อด้านนโยบายเฉลี่ย ๔.๐๔ ๐.๗๓ ระดับมาก 

 
          จากตารางท่ี ๓  พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านนโยบาย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๔  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๓ โดยมีความพึง
พอใจเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ประเด็นมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตามอัตลักษณ์อย่าง
ชัดเจน ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๖ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๒ และมีงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๑  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๓ 
ตามลําดับ 
 
๒. ด้านการปฏิบัติงาน  

ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ 
x S.D. แปลผล 

๒.๑ มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่ 
     กําหนด 
๒.๒ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ 
     ปฏิบัติงาน 

๔.๐๐ 
 

๓.๙๕ 

๐.๘๑ 
 

๐.๗๘ 

ระดับมาก 
 

ระดับมาก 

ระดับความพึงพอใจต่อด้านการปฏิบัติงานเฉล่ีย ๓.๙๘ ๐.๘๐ ระดับมาก 
 
 



ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     ห น้ า  | ๑๐ 
 

          จากตารางที่ ๔  พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๐ โดยมีความ
พึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ประเด็นมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนด ระดับ
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๑ และ ประเด็นเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๘ 
ตามลําดับ 
 
๓. ด้านผลการดําเนินงาน  

ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ 
x S.D. แปลผล 

๓.๑ มีผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ที่กําหนด 
๓.๒ ผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิด 
     ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
๓.๓ ผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิด 
     คุณค่าต่อสังคม 

๓.๙๗ 
๔.๑๐ 

 
๔.๐๘ 

๐.๖๗ 
๐.๘๖ 

 
๐.๘๒ 

ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับความพึงพอใจต่อด้านผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๔.๐๕ ๐.๗๘ ระดับมาก 

 

          จากตารางท่ี ๕  พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านผลการดําเนินงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๘ โดย
มีความพึ งพอ ใจ เ ป็นอั นดั บหนึ่ ง ไ ด้ แ ก่  ผลการดํ า เนิ น ง านตามอั ตลั กษณ์ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด 
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๖ 
รองลงมาคือประเด็นผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๘  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๒ และประเด็นมีผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ที่
กําหนด ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๘ ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 



ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     ห น้ า  | ๑๑ 
 

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้นของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจและความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้น “ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๕๕ โดยพิจารณาตามด้านดังนี้   
๑. ด้านการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน 

ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ 
x S.D. แปลผล 

๑ .๑  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ งานเพื่ อพัฒนา
      ตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการ” อย่างชัดเจน 
๑.๒ มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๔.๑๒ 
 

๔.๐๒ 

๐.๗๑ 
 

๐.๗๐ 

ระดับมาก 
 

ระดับมาก 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย ๔.๐๗ ๐.๗๐ ระดับมาก 

         

           จากตารางที่ ๖  พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจ ด้านการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ ๐.๗๐ โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ประเด็นมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการ” อย่างชัดเจน ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๒ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๑ และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๐๒  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๐ ตามลําดับ 
 

๒. ด้านการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

x S.D. แปลผล 
๒.๑ มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่ 
     กําหนดตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่ 
     สังคม” 
๒.๒ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
    “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” 

๓.๙๗ 
 
 

๓.๙๓ 

๐.๘๐ 
 
 

๐.๗๘ 

ระดับมาก 
 
 

ระดับมาก 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๙๕ ๐.๗๙ ระดับมาก 
 
 



ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของคณะตามอัตลักษณ์และจุดเน้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     ห น้ า  | ๑๒ 
 

          จากตารางท่ี ๗  พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๙ โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายที่กําหนดตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๗ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๐ และ ประเด็นเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน 
“ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
๐.๗๘ ตามลําดับ 
 

๓. ด้านผลการดําเนินงานตามโครงการ 
ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ 

x S.D. แปลผล 
๓.๑ มีผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการ
     วิชาการแก่สังคม” ตามกําหนด 
๓.๒ ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการ 
      วิชาการแก่สังคม” ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
      มหาวิทยาลัย 
๓.๓ ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการ 
      วิชาการแก่สังคม”ได้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 

๓.๘๖ 
 

๓.๖๓ 
 
 

๓.๙๓ 

๐.๘๒ 
 

๐.๙๒ 
 
 

๐.๙๓ 

ระดับมาก 
 

ระดับมาก 
 
 

ระดับมาก 
 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๘๑ ๐.๘๖ ระดับมาก 
 

          จากตารางที่ ๘  พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจ ด้านผลการดําเนินงานตาม
โครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ ๐.๘๖ โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม”ได้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม  ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๓  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ๐.๙๓ รองลงมาคือประเด็นมีผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม” ตามกําหนด ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
๐.๘๒ และประเด็นผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” ที่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๙๒ 
ตามลําดับ 
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ส่วนที่  ๔ 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 

จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างบุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวน ๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีจํานวน ๓๐๔ คน เป็นเพศชาย จํานวน ๑๙๖
คน  แบ่งเป็นประเภทบุคลากรได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๕๐ คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน ๖ คน และเป็นนักศึกษาจํานวน ๔๔๔ คน  โดยพบระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามอัตลักษณ์ ในภาพรวมระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๒  และจุดเน้น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางภาพรวมระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๔ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากที่สุดดังนี้  

 
(๑)ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
        ๑.๑  ด้านนโยบาย บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านนโยบาย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๔  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๓ โดยมีความพึง
พอใจตามลําดับดังนี้ 
                    ๑) ประเด็นมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน 
ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๖ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๒  
                    ๒) ประเด็นมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๑  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๓  
       ๑.๒ ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๐ โดย
มีความพึงพอใจตามลําดับดังนี้ 
                    ๑) ประเด็นมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนด ระดับคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๐๐  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๑  
    ๒) ประเด็นเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๘   
        ๑.๓ ด้านผลการดําเนินงาน พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้านผลการ
ดําเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ ๐.๗๘ โดยมีความพึงพอใจตามลําดับดังนี้ 

  ๑) ประเด็นผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๐  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๖  
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    ๒) ประเด็นผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ระดับ
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๘  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๒  
    ๓) ประเด็นมีผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ที่กําหนด ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๘ ตามลําดับ 
 
 (๒) ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
        ๒.๑  ด้านการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริม พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึง
พอใจด้านนโยบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๐ โดยมีความพึงพอใจตามลําดับดังนี้ 
                  ๑) ประเด็นมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตามจุดเน้น “ด้านการบริการ
วิชาการ” อย่างชัดเจน ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๒ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๑  
                  ๒) ประเด็นมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๐  
        ๒.๒ ด้านการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ ๐.๗๙ โดยมีความพึงพอใจตามลําดับดังนี้ 
                  ๑) ประเด็นมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดตามจุดเน้น “ด้าน
การบริการวิชาการแก่สงัคม” ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๗ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๐  
                  ๒) ประเด็นเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน “ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม” ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๓  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๗๘        
         ๒.๓ ด้านผลการดําเนินงานตามโครงการ พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๖ โดยมีความพึงพอใจตามลําดับดังนี้ 
   ๑) ประเด็นผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”ได้
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม  ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๙๓   
   ๒) ประเด็นมีผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” ตาม
กําหนด ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๖  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๘๒  
   ๓) ประเด็นผลการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” ที่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
๐.๙๒  
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(๓) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ และต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้นคร้ังต่อไป 
๓.๑ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา”  
๑. ควรมีการทํางานหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ และควรสร้างความสัมพันธ์กับ

ชาวบ้านรอบๆ มหาวิทยาลัยให้มากๆ  
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  
๓. การเรียนการสอนที่มีการทําโครงการออกสู่ชุมชนในรายวิชานั้นๆ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการ

ทาํให้นักศึกษามีศีลธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต  
  ๔. ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ ให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาท   
  ๕. ควรมีการพัฒนาอตัลักษณ์ด้านจิตใจ ควรมีจิตสาธารณะ การสร้างอัตลักษณ์สว่นเกิดจาก 
ภายในอย่างจริงจัง 
          ๖. จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยั ด้านจิตอาสา เพื่อให้บุคลากรและนักศึกเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยการประชาสัมพันธ์และแจ้งกําหนดการที่ชัดเจน 

๗. ควรเป็นกิจกรรมที่ผู้จัด สังคม มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จริง  
๘. ควรมีการปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะให้นักศึกษาที่หลากหลาย 
๙. โครงการที่จัดเป็นโครงการที่ดีควรจัดเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ดีที่นักศึกษา

ได้ตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตนต่อสังคมต่อไป 
๑๐. คณะควรจัดกิจกรรมทําคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมมากขึ้นและต่อเนื่อง  
๑๒. นักศึกษายังไม่ใส่ใจในการบริการด้านจิตอาสามากนักควรมีกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อ

เสริมสร้างความรู้และความตระหนักให้กับนักศึกษาให้มากกว่านี้  
  

๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้น “บริการวิชาการแก่
สังคม”  
           ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการอย่างทั่วถึง  
           ๒. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียน
การสอน และการวิจัย 
           ๓. ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ  
           ๔. อยากให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์การอบรมให้ทั่วถึงและรวดเร็วกว่าเดิม เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น   
           ๕. การจัดโครงการหรือกิจกรรมควรจะจัดในช่วงปิดภาคเรียน 
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           ๖. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ/ หรือการวิจัยระหว่างสาขา  เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่
เหมือนกัน  
            ๗. ควรมีช่องทางเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการนั้น  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ และจุดเน้นและจุดเด่น 
ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ และจุดเน้นและจุดเด่น 
ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
................................................................................................................................................................ 
การสํารวจความพึงพอใจในคร้ังนี้ได้แบ่งเป็นสองประเด็นคือ 

๑) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ : จากการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา” ซึ่งหมายถึง ๑. เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของ
สาธารณสมบัติ ๒. เป็นบัณฑิตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละให้กับส่วนรวม ๓. เป็นบัณฑิตที่มีจิต
อาสาเข้าร่วมทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน  

๒) จุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ : จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่องการกําหนด
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ กําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยคือ 
“การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น”   

เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ และจุดเน้น ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึง
ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อจะนําข้อมูลไปสู่การพัฒนาการ
ดําเนินงานตามอัตลักษณ์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  
๑. เพศ   ชาย  หญิง  
๒. ประเภท   สายวิชาการ  สายสนับสนุน  นักศึกษา
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. ด้านนโยบาย  
๑.๑ มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตามอัต
ลักษณ์อย่างชัดเจน 

 

๑.๒ มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
๒. ด้านการปฏิบัติงาน  
๒.๑ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายท่ี  
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กําหนด 
๒.๒ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
๓. ด้านผลการดําเนินการ  
๓.๑ มีผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ท่ีกําหนด  
๓.๒ ผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 

๓.๓ ผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสังคม 

 

 
ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะตามจุดเน้น จุดเด่น “ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. ด้านการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริม  
๑.๑ มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาจุดเน้น 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างชัดเจน 

 

๑.๒ มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
๒. ด้านการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน  
๒.๑ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายตาม
จุดเน้น ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามกําหนด 

 

๒.๒ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่งคม 

 

๓. ด้านผลการดําเนินงานตามโครงการ   
๓.๑ มีผลการดําเนินงานตามจุดเน้น ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ท่ีกําหนด 

 

๓.๒ ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 

๓.๓ ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมได้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
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ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจเพ่ิมเติม 
๔.๑ ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรต่อการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................... ...........................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
๔.๒ ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรต่อการปฏิบัติงานตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................... ...........................................................................................
................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

  
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                                            งานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 


