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ค าน า 
 

ตามที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกับพันธกิจหลกัของการบรหิารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
คณะเทคนิคการแทพย์  ประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย  

ซึ่งรายละเอียดในการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกั บ                 
อัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์)การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรคณะเทคนิคการ
แทพย์  วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะให้
ข้อสังเกตในการสะท้อนกลับข้อมูลประกอบการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป     

 
 
 
 

อาจารยอ์รณิชชา  ทศตา 
รองอธิการบดฝี่ายแผนและพฒันา 

รักษาการผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษาและบรหิารความเสี่ยง   
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล  

ด้วยส านักประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง  ได้มีการส ารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะ
เทคนิคการแทพย์    ประจ าปีการศึกษา 2556  ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร  

ดังนั้นส านักประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง  จึงได้จัดท าแบบส ารวจ                
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ จุดเน้น 
จุดเด่น (เอกลักษณ์) การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากรคณะเทคนิคการแทพย์  วิทยาลัยนครราชสีมาข้ึน   
เพื่อที่จะให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะน าเอาข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจจากบุคลากร ไปพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งข้ึน ท าให้นักศึกษาเกิดความประทับใจ  
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในระดับองค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจึงได้ก าหนดออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ 

1. ด้านอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) 
1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานทีส่อดคล้องกบัอัตลักษณ์ ปรัชญา           

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) วิทยาลัยนครราชสีมา 
1.2 เพื่อเสริมสร้างใหบุ้คลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานที่

สอดคล้องกบัอัตลกัษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) วิทยาลัย
นครราชสีมา 

1.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอปุสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาใหส้อดคล้องกบัอัตลกัษณ์ 
ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) วิทยาลัยนครราชสมีา 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ่การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์

การจัดศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัย การจัดท าแหลง่ค้นคว้าทางวิชาการ การจัดท าสิง่อ านวย
ความสะดวกในการวิจัย และการจัดกจิกรรมที่สง่เสรมิการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
นครราชสีมา 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ่คุณภาพการบริการ  ปญัหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทาง
ในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
 



NMC 2556 (4.1-5 / 16.1-5 / 17-5) 4 

3. ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 เพื่อก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงานและบุคลากรทกุคนมีส่วนร่วม  
3.2 เพื่อกระตุ้นหน่วยงานใหร้ักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ของหน่วยงานให้ถูก

สุขลักษณะและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
3.3 เพื่อที่จะน าข้อเสนอแนะไปพฒันาปรับปรงุแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึน  
3.4 เพื่อเสริมสร้างใหบุ้คลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกจิกรรมการ

พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้วย  
 

กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรคณะเทคนิคการแทพย์    วิทยาลัยราชนครราชสมีา  จ านวน  10  คน 

 
ระยะเวลาในการดาเนินงาน  

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 
 
แผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม มีนาคม 2557 เมษายน 2557 

1. จัดท าแผนการดาเนินงาน    
2. ส ารวจสถานที่ดาเนินการ    
3. การด าเนินการ    
4. สรุปผลการด าเนินการ    
5. รายงานผลการด าเนินงาน    
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานทีส่อดคล้องกบัอัตลกัษณ์ ปรัชญา 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ และการพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนครราชสมีา 

2. ท าให้บุคลากรเกิดความประทับใจเนื่องจากเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึง
ความส าคัญในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

3. ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องพันธกิจหลกัของ
การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยนครราชสีมา 

5. ท าให้เกิดการพฒันา ปรบัปรุง แก้ไข กระบวนการใหบ้ริการให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 
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บทที ่2 

รายงานสรปุผลการประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกบั 
การด าเนนิงานที่สอดคลอ้งกับพนัธกิจหลักของการบริหารงานสถาบันอดุมศกึษาเอกชน 

คณะเทคนคิการแพทย์   ประจ าปีการศกึษา 2555 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่สอดคล้องพันธกิจหลักของการ
บริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิทยาลัยนครราชสีมา  ซึ่งมีจ านวนบุคลากรคณะเทคนิคการแทพย์ 
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ จ านวน 10 คน  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตารางท่ี  1  สถิติเพศผู้กรอกแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
  ชาย 3 30.00 
  หญงิ 7 70.00 

รวม 10 100.00 
 
ตารางท่ี  2  สถิติอายุการท างานของผู้กรอกแบบส ารวจ 
 

อายุการท างาน จ านวน ร้อยละ 
  น้อยกว่า 1 ป ี 1 10.00 
  1-2 ป ี 2 20.00 
  3-4 ป ี 6 60.00 
  5-6 ป ี 1 10.00 
  6 ปีข้ึนไป - - 

รวม 10 100.00 
 
ตารางท่ี  3  สถิติประเภทสายการปฏิบัตงิานผูก้รอกแบบส ารวจ 
 

ประเภทสายการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
  สายวิชาการ (อาจารย์) 1 10.00 
  สายสนบัสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที)่ 9 90.00 

รวม 10 100.0 
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ตอนท่ี 2  ค่าเฉลี่ยสรุปความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของการ
บริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ตารางท่ี  4  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ 

     การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1. อัตลักษณ์ (16.1-5) 3.93 0.44 
2. ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ 4.00 0.64 
3. จุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) (17-5) 3.88 0.65 
4. การสนบัสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (4.1-5) 3.81 0.83 
5. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (6.3-5) 3.86 0.66 

รวมท้ังหมด 3.89 0.64 
 
ตารางท่ี  5  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา  

     พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์)  จ าแนกเป็นรายข้อ 
 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1. อัตลักษณ์   
  1.1 วิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการสร้าง      
อัตลักษณ์ใหเ้ป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

4.20 0.42 

 1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และเป้าหมายที่
วิทยาลัยก าหนด 

4.00 0.00 

 1.3 การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมการพฒันาให้นักศึกษาเป็นบณัฑิตนักปฏิบัติ 
และมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 

4.00 0.00 

 1.4 วิทยาลัย คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสง่เสริมและเปดิโอกาสให้
คณาจารย์และบุคลากรมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 
สร้างอัตลกัษณ์ของบัณฑิต 

3.50 0.53 

 1.5 วิทยาลัย คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนบัสนนุทรัพยากรใน
การด าเนินงานสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่วางไว้ 

4.10 0.74 

 1.6 วิทยาลัย คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการก ากบัติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและมีการปรบัปรุงบรหิารงาน อยา่งเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

4.00 0.67 

 1.7 บัณฑิตของวิทยาลัยนครราชสีมามีคุณลักษณะทีส่ะท้อนถึง               
อัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 

4.00 0.67 

 1.8 การด าเนินงานสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์ และ/หรือ สร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

3.60 0.52 
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ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
2. ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์   
 2.1 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการพฒันาบัณฑิตให้เป็นผูเ้รียนรู้ สร้างสรรค์ 
พัฒนา  

3.90 0.32 

 2.2 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการพฒันาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ 
ทักษะทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ สอดคล้อง
ความต้องการสังคม 

4.10 0.88 

 2.3 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ส่งเสริม
และสนบัสนุนการสร้างองค์ความรู ้

3.90 0.32 

 2.4 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพชุมชน โดยการ ให้บริการ
วิชาการ 

3.70 0.48 

 2.5 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการส่งเสริมการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลกัษณ์ของชาติ 

4.20 0.92 

 2.6 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจมีความคล่องตัว เน้นการมีส่วนร่วม 
 มีความทันสมัยน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกระบบ 

4.20 0.92 

3. จุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์)   
 3.1 การมสี่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ               
ที่สอดคลอ้ง กับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญทีส่่งผลสะท้อน         
เป็นสถาบันด้านสุขภาพ และบริการเพื่อท้องถ่ิน 

4.00 0.67 

 3.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานและเป้าหมาย
ของการสร้างสถาบันด้านสุขภาพและบรกิารเพื่อท้องถ่ิน 

4.00 0.67 

 3.3 การสง่เสริมพฒันาให้ท่านสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายของการ
สร้างสถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถ่ินที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 

4.00 0.67 

 3.4 การสนับสนุนทรพัยากรในการด าเนินงานจัดกจิกรรมสง่เสริมการ
พัฒนาสถาบันด้านสุขภาพและบรกิารเพื่อท้องถ่ิน 

3.80 0.42 

 3.5 การมอบหมายความรับผิดชอบและงาน ตรงตามบทบาทหน้าที่
ศักยภาพและความรู้ความสามารถเพือ่ใหป้ฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 

4.20 0.79 

 3.6 การก ากบั ติดตามให้การปฏิบัตงิานบรรลุตามเป้าหมายของการสร้าง
สถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถ่ิน 

3.80 0.79 

 3.7 กระบวนการประเมินการปฏิบัตงิานของการสร้างสถาบนัด้านสุขภาพ 
และบริการเพื่อท้องถ่ิน 

3.60 0.52 

 3.8 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสถาบันด้านสุขภาพและ
บริการเพือ่ท้องถ่ินให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.60 0.70 

รวมท้ังหมด 3.93 0.57 
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ตารางท่ี  6  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินงานการสนับสนุนพันธกิจ 
    ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1.  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อระเบียบและแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับเงิน
อุดหนุนเพือ่การวิจัย 

3.92 1.20 

1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่องบประมาณสนบัสนุนการวิจัยทีไ่ด้รับ 3.93 1.17 
1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อข้ันตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย 

3.94 1.15 

1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการไม่ยุง่ยากซบัซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

3.95 1.13 

2.  การจัดศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ   
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ส านักวิจัยและพฒันาในการ
ออกแบบส่วนประกอบบนหน้าจอภาพบอร์ดให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยของ
ส านักวิจัยและพัฒนา 

4.19 0.85 

2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อข้ันตอน และความสะดวกรวดเรว็ในการใช้เว็บ
บอร์ดให้ค าปรกึษาด้านการวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนา 

4.20 0.82 

2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อค าปรกึษาด้านการวิจัยของส านักวิจัยและ
พัฒนา ที่ตรงกับความต้องการ 

4.21 0.80 

2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผู้ใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการวิจยัของ
ส านักวิจัยและพัฒนา 

4.04 0.92 

2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รบัจากส านักวิจัยและพัฒนาให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัย 

4.05 0.91 

3.  การจัดท าแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ   
3.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ส านักวิจัยและพฒันากับความ
สะดวกในการใช้งานเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมลูงานวิจัย 

4.10 0.82 

3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบวารสารออนไลน์ ส านักวิจัยและพัฒนา 3.56 0.50 
4.  การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย   
4.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพฒันากับการให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ 

3.46 0.53 

4.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 3.47 0.55 
4.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัวิจัย 3.48 0.56 
4.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่างๆ เกี่ยวกับการ
วิจัย 

3.67 0.55 

4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อให้บริการดาวโหลดแบบฟอรม์ตา่งๆ เกี่ยวกบั
การวิจัย 

3.68 0.56 
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ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
5.  การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
5.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม/สมัมนาต่างๆ ที่ส านักวิจัย
และพัฒนาจัดข้ึน 

3.74 0.67 

5.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม/สมัมนาต่างๆ ที่ส านักวิจัย
และพัฒนาจัดข้ึนไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

3.56 0.73 

6.  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ   
6.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการพูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสยีงที่สุภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.65 0.95 

6.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่

3.65 0.98 

6.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถในการให้บริการขอ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.66 1.00 

ภาพรวม 3.81 0.83 

 
ตารางท่ี  7  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินงานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ 

     ทางศิลปะและวัฒนธรรม    จ าแนกเป็นรายข้อ 
 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1. วิทยาลัยมีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่อื้อและส่งเสริมให้
บุคลากรมสี่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

3.90 0.74 

2. การส่งเสริม / การจัดให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั้ งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

3.70 0.82 

3. ความร่วมมือร่วมใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.80 0.79 

4. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย สะอาดถูกสุขลกัษณะและตกแต่งอย่างมี
สุนทรียะ 

3.60 0.52 

5.  อาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลกัษณะและตกแตง่อย่างมสีนุทรียะกอ่
ความสุขใจ 

3.40 0.52 

6.  ตกแต่งอาคาร สถานที่ ปรับภูมิทัศน์ใหส้วยงามอย่างมสีนุทรียะทีม่ี
รสนิยม เช่น ปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ เปน็ต้น 

3.80 0.79 

7. การปรบัแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ใหส้วยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3.60 0.52 

8. การส่งเสริมให้กบับุคลากรร่วมกจิกรรมทางวัฒนธรรมอยา่งสม่ าเสมอ 4.00 0.67 
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ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
9.  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 3.80 0.42 
10.  มีแหล่งเรียนรูห้รือหน่วยงานที่สง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน  

3.40 0.52 

11. มีการจัดกจิกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 4.30 0.67 
12.  มีการส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.50 0.71 

13. กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เหล่านี้สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ได้เป็น
อย่างด ี

3.70 0.82 

14. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  เหล่านี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางสุนทรียภาพของศิลปะและ
วัฒนธรรมเดิมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4.50 0.71 

รวมท้ังหมด 3.86 0.66 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
     3.1)  การด าเนินงานการสนับสนุนพันธกิจด้านอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์” 

ผลการส ารวจข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า 
1. ควรมีมีการสร้างระบบกลไกในการพฒันาให้ครอบคลมุทกุด้าน 
2. ควรมีการประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัอัตลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ใน

ช่องทางต่างๆ ให้ประชาชน หรือผู้มสี่วนได้เสียได้ทราบ 
 

     3.2)  การด าเนินงานการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการส ารวจข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า 
1) จุดท่ีควรปรับปรุง   

 1.1  การจัดสรรงบประมาณไมม่ีความชัดเจนและการก าหนดค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ยานพาหนะ ค่าผู้ช่วยวิจัย ยังไม่มีการก าหนดที่ชัดเจน งบประมาณที่ใช้และได้รบัไม่เป็นตามความเป็น
จริง 
 1.2  ทรัพยากรสนับสนุนการสร้างสรรค์การวิจัย 
 1.3 ไม่มีคลินิกที่ชัดเจน การด าเนินงานด้านดังกล่าวยังไม่เปน็รูปธรรมเท่าที่ควร 

1.4  มีการส่งเสริมการวิจัย  แต่ควรให้มีมาตรฐานและคุณภาพให้มากขึ้น  เนื่องจาก
กิจกรรมดงักล่าวไม่สามารถน าไปใช้ในการประยุกตห์รอืการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยได้จริง 
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2)  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการท่ัวไปของหน่วยงาน  
2.1  ควรมีการปรบัแผนการพฒันาคณะในด้านพันธกิจด้านการวิจัย โดยการสร้างและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคณะใหม้ีความเช่ียวชาญ  และเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย   
2.2  ควรสร้างระบบพี่เลี้ยงส าหรับนักวิจัยเพราะบุคลากรภายในคณะยังขาดประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในการวิจัย 
2.3 ควรมีการจัดระบบการดูแลนักวิจัยโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
2.4  ควรจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้นกัวิจัยเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยได้

เพิ่มโลกทัศนท์างการวิจัยใหก้ว้างไกล 
 

3.3) การด าเนินงานการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผลการส ารวจข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า 
1. ควรมีการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรปูธรรม 
2. ควรมีแหล่งสุนทรียะภาพให้ และมุมสงบ เพื่อผ่อนคลายให้มากขึ้น 
3. ขาดการท าวิจัยเพื่อพัฒนา สิง่ที่ทอ้งถ่ินมี มาสร้างคุณค่าให้กับชุมชน และท้องถ่ิน 
4. นักศึกษามีความสามารถ แต่ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกจึงยงัไม่เกิดผลทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 

(นางสาวจันทรจ์ิรา  ใจอดทน) 
ผู้ประมวลผลข้อมลู 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก  
แบบสอบถาม 
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การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบัพันธกิจหลกั 
ของการบริหารงานสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ของวทิยาลัยนครราชสีมา   

ประจ าปีการศกึษา 2556 
------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้ก าหนดให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ประกอบด้วย 2 ระบบคือ 1.ระบบการประกันคุณภาพภายในและ 2. ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งต้องมีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ส าหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ดังกล่าว 

ด้วยส านักประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง  ได้จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในการด าเนินการด้านอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) การ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมาข้ึน   เพื่อที่จะให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะน าเอาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากบุคลากร ไปพัฒนาปรับปรุง
องค์กรให้ดียิ่งข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ท าให้นักศึกษาเกิดความประทับใจ  และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในระดับองค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
 

ค านิยามศัพท์ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ  หมายถึง ผู้ที่มีความเช่ียวชาญและมทีักษะในการปฏิบัตงิานตามสมรรถนะ
วิชาชีพ ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนประโยชนส์่วนรวม และสามารถปรบัปรุง
ตนเองใหก้้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    5  ประการคือ 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หมายถึง  มีนิสัยในการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มีนสิัยในการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
2.  ด้านความรู้ หมายถึง มีความรู้ในวิชาชีพและในงานทีร่ับผิดชอบทัง้เชิงวิชาการทั่วๆ ไป การ

พัฒนาตนเองและการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ 
3.  ดา้นทักษะทางปัญญา หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิาน  สามารถเรียนรูง้านและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  หมายถึง มีมนุษยสัมพันธ์
ต่อผู้บงัคับบญัชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป  มีความรบัผิดชอบเอาใจใส่ตอ่งานในหน้าที่   ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือท างานเป็นทมีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   อีกทั้งมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมายถึง มีความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผูอ้ื่นอย่างถูกต้อง
เหมาะสมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพวิเตอร์และมีความสามารถทางด้านสถิติและ
การค านวณ 
 วิสัยทัศน์ คือ “สถาบันอุดมศึกษาช้ันน าด้านสุขภาพและบรกิาร” 
 ปรัชญา คือ “เรียนรู้ สร้างสรรค์  พัฒนา น าคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม” 
 
 พันธกิจ คือ   
   1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะท่ีได้มาตรฐาน ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ  
        มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
   2.  พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   3.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้และบริการสังคม  
   4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ คือ   

1.  ผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ มีความรู้ ทักษะทางวิชาการที่ ได้มาตรฐาน และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงาน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาตนเองโดยเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.  เพิ่มศักยภาพชุมชน โดยการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
เพิ่มศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  

4.  ท านุศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและประเทศชาติ  รวมถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

5.  สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจาย
อ านาจ มีความคล่องตัว เน้นการมีส่วนร่วม มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกระบบ รวมถึงน า
หลักการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจและระบบหลักของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

6.  มีระบบการจดัการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพ มีความทันสมัย เน้นการใช้เทคโนโลยี และมี
ความเป็นสากลสามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม 
รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
 จุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์)  คือ “สถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถ่ิน” 
 
 
 
 



NMC 2556 (4.1-5 / 16.1-5 / 17-5) 15 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 1) ชาย  2) หญิง 

2. อายุการท างาน 
 1) น้อยกว่า 1 ป ี  1) 1-2 ป ี  2) 3-4 ป ี  3) 5-6 ป ี  4) 7-8 ป ี

3. ประเภทสายการปฏิบัติงาน 
 1) สายวิชาการ (อาจารย์)  2) สายสนบัสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่) 

4. ต าแหน่งทางการบรหิาร 
 1) อธิการบด,ี รองอธิการบด,ี ผู้ช่วยอธิการบด ี
 2) คณบดี  , รองคณบดี  ,  ผู้อ านวยการส านัก   
 3) คณาจารย ์
 4) เจ้าหน้าที่ 

5. หน่วยงานทีส่ังกัด 
 1) คณะนิติศาสตร์    2) คณะศิลปศาสตร ์ 3) คณะเทคนิคการแพทย ์
 4) คณะสารสนเทศศาสตร ์   5) คณะบริหารธุรกิจ  6) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 7) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   8) คณะสาธารณสขุศาสตร์และเทคโนโลยสีุขภาพ 
 9) บัณฑิตวิทยาลัย    10) ส านัก/หน่วยงาน............... 
 

ตอนท่ี 2   โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยท่ีสอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของวิทยาลัย  แล้วใส่
เครื่องหมาย   ลงในช่องตามระดับความพึงพอใจของท่านในประเด็นดังต่อไปน้ี 

ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. อัตลักษณ์ 
   1.1 วิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารใน
การสร้างอัตลักษณ์ใหเ้ป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

     

   1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และ
เป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด 

     

   1.3 การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมการพฒันาให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์   

     

   1.4 วิทยาลัย  คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บรหิารจัดการเกี่ยวกับการสร้างอัตลกัษณ์ของบัณฑิต 

     

   1.5 วิทยาลัย  คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่วางไว้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

   1.6 วิทยาลัย  คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและมีการปรับปรุง
บรหิารงานอย่างเป็นรปูธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์วิทยาลยั 

     

   1.7   บัณฑิตวิทยาลัยนครราชสีมามีคุณลักษณะทีส่ะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 

     

   1.8   การด าเนินงานสร้างอัตลกัษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย
เป็นบัณฑิตนกัปฏิบัติและมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์
ก่อให้เกิดประโยชน์และ/หรอืสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

     

2. ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
    2.1 การด าเนินงานที่สง่ผลต่อการพฒันาบัณฑิตใหเ้ป็น
ผู้เรียนรู้  สร้างสรรค์  พัฒนา  

     

    2.2 การด าเนินงานที่สง่ผลต่อการพฒันาบัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ มีความรู้ ทักษะทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคลอ้งความต้องการสังคม 

     

   2.3 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการการสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างองค์ความรู้ 

     

   2.4 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพชุมชน 
โดยการใหบ้รกิารวิชาการ 

     

   2.5 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อการส่งเสริมการท านบุ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ของชาติ  

     

   2.6 การด าเนินงานทีส่่งผลต่อระบบการบริหารจัดการที่ดี  
ใช้หลักธรรมาภิบาล  มีการกระจายอ านาจ มีความคล่องตัว  
เน้นการมีส่วนร่วม มีความทันสมัยน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุก
ระบบ 

     

3. จุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) 
    3.1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการทีส่อดคล้องกบัจุดเน้น  จุดเด่นหรือความ
เช่ียวชาญที่ส่งผลสะท้อนเป็นสถาบันด้านสุขภาพและบรกิาร
เพื่อท้องถ่ิน 

     

    3.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของการสร้างสถาบันด้านสุขภาพ
และบริการเพื่อท้องถ่ิน 

     

    3.3 การส่งเสรมิพัฒนาให้ท่านสามารถท างานบรรลุตาม
เป้าหมายของการสร้างสถาบันด้านสุขภาพและบริการเพือ่
ท้องถ่ินที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

    3.4 การสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานจัด
กิจกรรมสง่เสริมการพฒันาสถาบันด้านสุขภาพและบรกิาร
เพื่อท้องถ่ิน 

     

    3.5 การมอบหมายความรับผิดชอบและงาน  ตรงตาม
บทบาทหน้าที่  ศักยภาพและความรู้ความสามารถเพื่อให้
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 

     

    3.6 การก ากับ  ติดตามให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายของการสร้างสถาบันด้านสุขภาพและบริการเพือ่
ท้องถ่ิน 

     

    3.7   กระบวนการประเมินการปฏิบัตงิานของการสร้าง
สถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถ่ิน 

     

    3.8  การสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัตงิานเพื่อสร้าง
สถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถ่ินใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการด าเนนิงานของวิทยาลยัที่สอดคล้องกับอตัลักษณ์   

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถปุระสงค์และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของวิทยาลัย  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนท่ี 3 โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยในการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แล้วใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องตามระดับความพึงพอใจ
ของท่านในประเด็นดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

     

1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพือ่การวิจัย 

     

1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่องบประมาณสนบัสนุนการวิจัยที่
ได้รับ 

     

1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อข้ันตอนการเสนอของบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย 

     

1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการไม่ยุง่ยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

     

2.  การจัดศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ      
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ส านักวิจัยและ
พัฒนาในการออกแบบส่วนประกอบบนหน้าจอภาพบอร์ดให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนา 

     

2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อข้ันตอน และความสะดวก
รวดเร็วในการใช้เว็บบอร์ดให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยของ
ส านักวิจัยและพัฒนา 

     

2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อค าปรกึษาด้านการวิจัยของ
ส านักวิจัยและพัฒนา ที่ตรงกบัความต้องการ 

     

2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผู้ใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการ
วิจัยของส านักวิจัยและพัฒนา 

     

2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รบัจากส านักวิจัย
และพัฒนาให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 

     

3.  การจัดท าแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ      
3.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ส านักวิจัยและ
พัฒนากับความสะดวกในการใช้งานเกี่ยวกบัระบบสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัย 

     

3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบวารสารออนไลน์ 
ส านักวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

4.  การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย      
4.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนากับการให้ค าแนะน าช่วยเหลอื 

     

4.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัย      
4.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกบั
วิจัย 

     

4.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
ต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัย 

     

4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อให้บริการดาวโหลดแบบฟอรม์
ต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัย 

     

5.  การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
5.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม/สมัมนาต่างๆ 
ที่ส านักวิจัยและพฒันาจัดข้ึน 

     

5.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม/สมัมนาต่างๆ 
ที่ส านักวิจัยและพฒันาจัดข้ึนไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

6.  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ      
6.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการพูดจาด้วยถ้อยค าและ
น้ าเสียงที่สุภาพของเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร 

     

6.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     

6.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถในการ
ให้บรกิารขอเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการด าเนนิงานของวิทยาลยัที่สอดคล้องกับการสนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนท่ี 5 โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยในการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม แล้วใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องตามระดับความพึง
พอใจของท่านในประเด็นดังต่อไปน้ี 

 

ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. วิทยาลัยมีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่อื้อและ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

     

2. การส่งเสริม / การจัดให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

     

3. ความร่วมมือร่วมใจที่เกี่ยวข้องกับการจดักิจกรรม การเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     

4. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย สะอาดถูกสุขลกัษณะ
และตกแต่งอย่างมสีุนทรียะ 

     

5.  อาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลกัษณะและตกแตง่อย่างมี
สุนทรียะก่อความสุขใจ 

     

6.  ตกแต่งอาคาร สถานที่ ปรับภูมิทัศน์ใหส้วยงามอย่างมี
สุนทรียะที่มรีสนิยม เช่น ปลกูต้นไม้ ประดบัตกแต่งด้วย
ดอกไม้ เป็นต้น 

     

7. การปรบัแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ใหส้วยงามสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

     

8. การส่งเสริมให้กบับุคลากรร่วมกจิกรรมทางวัฒนธรรม
อย่างสม่ าเสมอ 

     

9.  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม 

     

10.  มีแหล่งเรียนรูห้รือหน่วยงานที่สง่เสรมิสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน  

     

11. มีการจัดกจิกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

12.  มีการส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมการพัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

     

13. กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เหล่านี้สามารถสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ได้เป็นอย่างดี 
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ประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

14. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เหล่านี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าทาง
สุนทรียภาพของศิลปะและวัฒนธรรมเดิมที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

     

 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการด าเนนิงานของวิทยาลยัในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบประเมิน 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและบรหิารความเสี่ยง 
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วิทยาลยันครราชสีมา   290   ม. 2    ถ. มิตรภาพ  ต.บ้านใหม่ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา    โทร 0- 4446 - 6111    โทรสาร 0- 4446 – 5668 

www.nmc.ac.th 
 

เรียนรู ้ สรา้งสรรค ์พฒันา             

น าคุณค่าบณัฑิตสงูสงัคม 
 


