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คำนำ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ
และส่ ว นราชการ ประจ าปี ง บประมาณ 2559 (1 ตุ ล าคม 2558 – 30 กั น ยายน 2559)
คณะกรรมการได้ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และเพื่อ
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้า
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ โดยการติดตาม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานครั้ง
นี้มีหลักการประเมินดังนี้
1. ดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยในการดาเนินงาน กระบวนการในการทางานและ
ผลการดาเนินงาน
2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
3. มุ่งให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญต่อพันธกิจสาคัญ
ของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. มุ่ง ให้ เ กิด การทางานร่ ว มกัน และสร้ างเสริ มความรู้สึ กที่ดี สร้างสรรค์แ ละเป็น การ
ประเมินอย่างกัลยาณมิตร
6. ประเมินไม่ซ้าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. สานักงาน กพร. และ สกอ. แต่จะใช้ผล
การประเมิน และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนราชการ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการประเมินอย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สำรบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหำร (Summary Report)
ผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1.การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาล
ของอธิการบดี
ส่วนที่ 5 การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
อธิการบดี
นักศึกษา
ศิษย์เก่า
ผู้ประกอบการ
หน้าประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ผลกำรดำเนินงำนของคณะและส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ
คณะครุศำสตร์
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1.การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
คณบดีคณะครุศาสตร์
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
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สำรบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลของ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
อุปสรรคปัญหา
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1.การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลของ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
ปัญหาอุปสรรค
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
ปัญหาอุปสรรค
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
133
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 134
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
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2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
134
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
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1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
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2. การบริหารความเสี่ยง
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
138
1. การผลิตบัณฑิต
138
2. การวิจัย
141
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
142
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
143
5. การบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลของ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
144
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
145
จุดเด่น
145
ปัญหาอุปสรรค
145
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
146
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
147
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
148
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
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2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
148
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
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สำรบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานตามพันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สำนักงำนอธิกำรบดี
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิการบดี
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
การดาเนินงานตามพันธกิจ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ปัญหาอุปสรรค

หน้ำ
151
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สำรบัญ (ต่อ)
แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สำนักวิทยบริกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน
2. การบริหารจัดการ
3. การพัฒนาบุคลากร
4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สำนักส่งเสริมวิชำกำร และงำนทะเบียน
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้ำ
171
172
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สำรบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1.การผลิตบัณฑิต
2. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
ปัญหาอุปสรรค
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน
2. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน

หน้ำ
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สำรบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1. การวิจัย
2. บริการวิชาการแก่ชุมชน
3. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการพัฒนางานวิจัย
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้ำ
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สำรบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน
2. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
ปัญหาอุปสรรค
สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
บัณฑิตวิทยำลัย
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
1 การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

หน้ำ
223
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
แนวทางพัฒนาหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สำนักบริกำรวิชำกำร และจัดหำรำยได้
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
2. การบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงาน
การบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดเด่น
สิ่งที่ควรปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ผ-1

ภำคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2549 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
ผ-2
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผ-7
ประวัติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผ-9
รูปกิจกรรม
ผ - 16

บทสรุปผู้บริหำร
(Summary Report)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  2

บทสรุปผู้บริหำร (Summary Report)
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินเพื่อให้
เป็ น ไปตามอ านาจและหน้ า ที่ ต ามความในมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอีย ด
ในการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ดังนี้
หลักกำร
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินจะดาเนินการตามหลักการดังนี้
1. ดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยในการดาเนินงาน กระบวนการในการทางานและ
ผลการดาเนินงาน
2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
3. มุ่งให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง โดยให้ความสาคัญต่อพันธกิจสาคัญ
ของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. มุ่ง ให้ เ กิด การทางานร่ ว มกัน และสร้ างเสริ มความรู้สึ กที่ดี สร้างสรรค์แ ละเป็น การ
ประเมินอย่างกัลยาณมิตร
6. ประเมินไม่ซ้าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. สานักงาน กพร. และ สกอ. แต่จะใช้ผล
การประเมิน และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย คณะ และหน่ว ยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ
2. เพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี
และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
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หน่วยงำนที่ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิน
1. มหาวิทยาลัย
2. คณะ
3. หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ระยะเวลำ
ช่ว งเวลาการประเมิน จะประเมินในแต่ล ะรอบปีงบประมาณ (1
30 กันยายน 2559)

ตุลาคม 2558 ถึง

วิธีกำรประเมิน
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
ส่วนที่ 4 การส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและธรรมาภิ บ าลของ
อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
คะแนนและเกณฑ์กำรประเมิน
ในการประเมินผลได้ใช้คะแนนและการประเมินในระบบคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
3.51 - 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
2.51 - 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
1.51 - 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
1.00 - 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
1. การศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร
2. รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานอื่น
3. รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. ข้อมูลจากการเยี่ยมชมหน่วยงานของคณะกรรมการ
5. แบบสอบถามการบริหารงานและคุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าหน่วยงาน
6. แบบการสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
7. ข้อมูลอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ผลการดาเนิ นงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวนตัว ชี้วัดทั้งหมด 28
ตัวชี้วัด ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็ น ร้ อยละ 7.14 ซึ่งนั บ ว่า มีผ ลการด าเนิน งานอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายละเอียดแต่ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตร์คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของบุคคลากรและงานวิจัย
มีตั ว ชี้ วัด 10 ตั ว ชี้ วั ด ต าเนิ น งานบรรลุ เป้ า หมาย 8 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 80.00 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์มีตัวชี้วัด 1
ตัวชี้วัด ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
มีตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
สาหรั บประสิทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า งบประมาณ
แผ่นดินได้รับการจัดสรรทั้งหมด 610,437,902 บาท การเบิกจ่ายรวม 551,901,435.22 บาท คิด
เป็นร้อยละ 86.68 จัดว่าผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับสู ง แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
กาหนดไว้ที่ ร้อยละ 86.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณแผนดินไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกาหนด ซึ่งมีรายละเอียดการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสดังนี้ คือ ไตรมาสที่
1 เบิกจ่าย 137,767,828.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.55 (เป้าหมายร้อยละ 30.00) ไตรมาสที่ 2
เบิกจ่าย 233,052,012.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.17 (เป้าหมายร้อยละ 52.00) ไตรมาสที่ 3
เบิกจ่าย 382,614,564.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.68 (เป้าหมายร้อยละ 73.00) และไตรมาสที่ 4
เบิกจ่าย 551,901,435.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.68 (เป้าหมายร้อยละ 96.00)
มหาวิทยาลั ยมีเงินงบประมาณเงิน รายได้ ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 จานวน
125,448,441.71 บาท เมื่อสิ้นปี งบประมาณ มหาวิทยาลัยใช้จ่ายไปทั้งสิ้ น 114,511,270.36
คิดเป็นร้อยละ 91.28 ซึ่งถือว่าการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
ในส่วนนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้ติดตามและตรวจสอบ
ว่ามหาวิทยาลัย ได้น าขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยเพียงใด และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงอย่างไร จากการติดตามและตรวจสอบ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
ได้ทาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา
2557 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มาวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและได้ จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพมีโครงการทั้งหมด 45
โครงการ/กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.56 และจานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการยังไม่ถึงระยะเวลาสิ้นสุด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.44
สาหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น จากการติดตาม ตรวจสอบของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการบริหารความ
เสี่ยงตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ย งระดับมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและกาหนดประเด็นความเสี่ยง ซึ่งได้ประเด็นความเสี่ยง 7 เรื่อง เรียงตามลาดับ
ความเสี่ยง จะระดับมากไปหาน้อย ดังนี้คือ 1) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 2) กลยุ ทธ์ที่ส่ งผลต่อวิสัย ทัศน์สู่อาเซียนของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่บรรลุ
เป้ า หมาย 3) ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นในการด าเนิ น งานตามกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4) สารสนเทศ MIS ไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้
ในการบริหารและการตัดสินใจได้ 5) การออกกลางคันของนักศึกษา 6) เรื่องชู้สาวของนักศึกษา
7) การตั้งครรภ์ของนักศึกษาในระหว่างเรียน ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงตาม
ประเด็ น ความเสี่ ย งทั้ ง 7 ประการ พบว่ า ผลการด าเนิ น งานโดยภาพรวมบรรลุ เ ป้ า หมาย
ร้อยละ 99.01 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการติดตามมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นี้ คื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งนั้ น จะใช้ ค วบคู่ กั บ การวางแผนปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัย สิ่งที่มหาวิทยาลัยดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะต้องนาแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติ
การมาวิเคราะห์ความเสี่ย งว่าในแต่ล ะประเด็นกลยุทธ์ อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น มิใช้นาสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการมาบริหารความเสี่ยง จาก 7 เรื่องที่กาหนด
เป็นประเด็นความเสี่ยงเป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาชู้สาว ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งเป็นปัญหา แต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่
ในแผนงานโครงการในแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  6

ส่วนที่ 3 กำรปฏิบัติตำมพันธกิจหลัก
1. การผลิตบัณฑิต
1) การรับนักศึกษา
การรั บ นั กศึก ษาในปี ก ารศึ กษา 2559 ของมหาวิทยาลั ย มี 2 ประเภท คื อ
ประเภทโควตา ซึ่งเป็นการรับ นักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ตาก
สุโขทัย และพิจิตร และบางประเภทคัดเลือกทั่วไป โดยกาหนดสัดส่วนประเภทโควตาและประเภท
คัดเลือกทั่วไปเป็น 50:50 ผลการรับนักศึกษาปรากฏดังนี้ แผนรับนักศึกษา 63 สาขาวิชา จานวน
2,710 คน จานวนผู้สมัคร 3,226 คน นักศึกษารายงานตัว 1,805 คน ซึ่งรับได้ต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผนรับนักศึกษา เมื่อแยกพิจารณาตามคณะ พบว่าคณะครุศาสตร์มีผู้สมัครเข้าศึกษา
ที่สุดจานวน 1,017 คน แผนรับนักศึกษา 510 คน จานวนนักศึกษารายงานตัว 486 คน รองลงมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ผู้ ส มั ค ร 691 คน แผนรั บ นั ก ศึ ก ษา 635 คน จ านวน
นักศึกษารายงานตัว 424 คน คณะวิทยาการจัดการมีผู้สมัคร 599 คน แผนรับนักศึกษา 560 คน
จานวนนักศึกษารายงานตัว 317 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผู้สมัครเข้าศึกษาจานวน 231
คน แผนรับนักศึกษา 330 คน จานวนนักศึกษารายงานตัว 165 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด มีผู้สมัครเข้าศึกษา 329 คน แผนรับนักศึกษา 385 คน จานวนนักศึกษา
รายงานตัว 260 คน จะเห็ น ว่าทุกคณะรั บ นักศึกษาได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนรับ
นักศึกษา
2) การจั ดการเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพบว่า
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามตัวบ่งชี้ 12-14 ตัวชี้วัด
จ านวน 48 หลั กสู ต ร ผ่ านการประเมิ น 47 หลั กสู ต ร ไม่ผ่ า นการประเมิน 1 หลั กสู ตร ได้แ ก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามตั ว บ่ งชี้ 1.1 ด้ านการบริ ห ารจั ดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ. โดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายคณะ ผลการประเมินก็อยู่ในระดับพอใช้ทุกคณะ และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้ 5.2 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกคณะ
4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสารวจ จานวน 30
สาขาวิชา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 6 สาขาวิชา ระดับดี 23 สาขาวิชา และระดับ
พอใช้ 1 สาขาวิชา
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5) การได้รับรางวัล
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับชาติ จานวน 12 รางวัล
ดังนี้ นายศุภชัย ตาทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล
ผู้นานักศึกษาด้านงานกิจกรรมนักศึกษา โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูถัมภ์
นายกฤษณะ แสงคา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลความ
ประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูปถัมภ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี
ศึกษา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากการประกวดเวที Bao Young Blood ระดับประเทศ นักศึกษา
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน นักศึกษาโปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดวงดนตรี Fusion Jazz Thailand
University Music Awards ครั้งที่ 1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 25 ทีม (จาก 80 ทีม) ประกวดเขียนโครงการ “การประกวดเขียนโครงการสืบสาน
พระราชดาริ” นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
แข่งขันประกวดหนังสั้นชุมชนศึกษา งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15
นางสาวฐาปนิตา คุ้มเพื่อน, นางสาวศกลวรรณ สุวรรณเมณี, นางสาวน้าเพชร ขาชาติ, นายฉัตรพร
ขุมพิลึก, นายมนตรี อินทรศร และนายวรศักดิ์ บุญช่วย รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ
ส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนภายใต้ ความร่วมมือของสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ นายฐิระวัฒ ช่วงวงศ์หล้า , นายวิศรุต เกิดโต, นายอภิสิทธิ์ โรจ
นกร, นายอภิสิทธิ์ แดงสี, นายวราเทพ จันทพุฒ, นายธนกฤต โชติจิระกร, นายพัชรพล แสงสี,
นายภควัฒน์ คาปัน, นางสาวสุภาพร ซอกิ่ง,นางสาวมัลลิกา ทิมอ่วม, นายอนุวัฒน์ วงศ์สมบูรณ์,
นางสาวพูลทรัพย์ ขอนทอง, นางสาวเบญจมาศ สูงรุ้ง, นายฐิติวัฒน อินใต้, นายกฤษดา ทองปั้น,
นางสาวพั ช ริ น ทร์ ชนะมะ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ประเภทเชี ย ร์ ลี ด ดิ้ ง ( Cheerleading)
ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ดีวีชั่น 2 จากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่
11 ในรายการ “Thailand National Cheerleading Championships 2015” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นางสาวจิราวรรณ ยาแก้ว , นางสาวสุจิตรา
เกตุแก้ว, นางสาวศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์, นางสาวมณี แสงส่งเจริญ และ นายสิทธิกร ขุนพิลึก
รางวัลชมเชย DTN Business Plan Award 2016 และ โปรแกรมวิชาการตลาด นักศึกษาได้รับ
รางวัล 10 สุดยอดแผนธุรกิจของประเทศ ของกรมเจรจาการค้า จากจานวน 263 ทีม
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มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับภูมิภาค จานวน 8 รางวัล ดังนี้ นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย จานวน 2 คน จากการแข่งขันทักษะวิชาการทาง
การเกษตร ครั้ งที่ 2 ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม ในวัน ที่ 28 – 29 มกราคม 2559
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี Nightlife Lover
2015 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค นางสาว
เนริตา ตาลาน นายธนากร จันน้อย รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวด
เรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 10 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดอ่านทานองเสนาะ (8 มหาวิทยาลัย) โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัล “เพชรพิบูลย์” ครั้งที่ 4 นายวิชยะ แซ่ว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกอบอาหารจากข้าวพื้นเมือง และนายชลิต บัวนิล , นางสาว
เสาวลักษณ์ ธรรมรัตน์, นายกชกร สีหพันธ์, นางสาววัชรภรณ์ จันทรังษี, นางสาวจันทิราพร สีสิงห์
นักศึกษาโปรแกรมการท่อ งเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
ประกอบลีลม ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2558 และ นายนิรวิทธ์ สุวรรณาเลิศ นายจักรพันธ์ ตองใจ รางวัลการพัฒนาระบบตรวจจับการล้ม
ผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี NECTEC IoT camp 2016
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 5 รางวัล ดังนี้ นางสาว
พิมพ์ผกา กาเนิดมี, นางสาวนุสบา เกสร และ นางสาวสกุลรัตน์ บุญจริง รางวัล
ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 นางสาวธีรตา ชาติวรรณ,
นางสาวกันตนา ทองรักษ์ , นางสาวสุวรรณลักษณ์ เทพมงค์ , นายวิวัตฒน์ สุวรรวิชนีย์ , นางสาว
จรั ส พร ปานคา และ นายวิษณุ บุ ญโห้ รางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
นางสาวสมพร สิทธิแพทย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโปสเตอร์
ในงานประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการด้า นวิ ทยาศาสตร์ ประจ าปี 2559 นางสาวจุฬาลั ก ษณ์ อิ นไผ่
โปรแกรมวิช าคณิตศาสตร์ ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับหนึ่ง การประกวดโปสเตอร์ในงาน
ประชุมสั มมนาวิช าการด้านวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559 และ นางสาวรัศมีจันทร์ เกงขุนทด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวด
โปสเตอร์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559
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6) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
จากการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวน 908
คน (ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน 1,340 คน) พบว่ ามี ง านท า 811 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 85.90
ซึ่งนับว่าภาวะการมีงานทาของบัณฑิตอยู่ระดับสูงมาก
7) อาจารย์ (คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ)
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 366 คน
แยกเป็น คุณวุฒิ ป ริ ญญาตรี จ านวน 25 คน (ร้อยละ 6.83) ปริญญาโท จานวน 278 (ร้อยละ
75.96) และปริญญาเอก 63 คน (ร้อยละ 17.21) และแยกตามตาแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้คือ
อาจารย์ 282 คน (ร้ อ ยละ 77.05) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ 62 คน (ร้ อ ยละ 16.94) และรอง
ศาสตราจารย์ 22 คน (ร้อยละ 6.01)
2. การวิจัย
1) จานวนงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ทาการวิจัย จานวน
188 เรื่อง แยกเป็นงานวิจัยตามศาสตร์หรืองานวิจัยพื้นฐาน 31 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.27 และ
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 87 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.73
2) ทุนและแหล่งทุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้งบประมาณทุนวิจัย
ทั้งสิ้น 13,744,066 บาท แยกเป็นทุนภายใน 10,474,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.20 และทุน
ภายนอก 3,269,788 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.80
3) จานวนอาจารย์ผู้ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทาวิจัยทั้งสิ้น 139 คน
จากจานวนอาจารย์ 366 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 : 2.63 ซึ่งจัดว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก
4) การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2559 จานวน 246
เรื่อง แยกเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 184 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 75.80 และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
5) เครือข่ายการวิจัย
มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
9 เครือข่ายดังนี้ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ง ชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลั ยนเรศวร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ 38 แห่ ง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ภาคเหนื อตอนล่ าง เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมัชชาสุขภาพ จังหวัดกาแพงเพชร
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3. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
1) จานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนทั้งสิ้นจานวน 95 โครงการ/กิจกรรม แยกเป็นโครงการบริการทางวิชาการที่ทาร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น จานวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.63 และโครงการอันสืบเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.37
2) เครือข่ายการบริการทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ จานวน 19 เครือข่าย ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าขุนราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียน
ต่างๆในจั งหวั ดกาแพงเพชร และจั งหวั ดตาก กรมวิท ยาศาสตร์บริ การ โดยศูน ย์ส่ งเสริมและ
ตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ร่วมจัดทาการทดสอบความชานาญ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร บริ ษั ท ปตท.ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จ ากั ด
(มหาชน). (ปตท.สผ.) อาสาสมัครสาธรณสุขมูลฐาน (อสม.) โรงพยาบาลสุขภาพตาบล ในจังหวัด
กาแพงเพชร เครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอยลับงา เครือข่ายชมรมแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน
กาแพงเพชร กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
สหกรณ์การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ธ รรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว เครือข่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ด้านการเรียน การวิจัย ศิลปะ) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน เครือข่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับเกษตร
จังหวัด เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครื อข่ายความร่ว มมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวง
พาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) โครงการ/กิจกรรม ทานุบารุงและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานด้ านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ/กิจกรรมด้านทานุ
บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม 21 โครงการ ด้านการอนุรัก ษ์ศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่น 2 โครงการ ด้า น
งานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างมารฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
“ระบาพุทธบูชา” และโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดกาแพงเพชร ด้านการ
เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ จานวน 53 กิจกรรม
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,451,800 บาท
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2) เครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม “งาน
มหกรรมศิล ปวัฒ นธรรมพื้นบ้ านระดับ ชาติ ” ตามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือการดาเนิน งาน
ทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระหว่ า งหน่ ว ยงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 ระหว่าง 9 สถาบัน เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในการจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 จานวน 14 หน่วยงาน เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการ ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ตามข้อตกลงความร่วมมือการดาเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.25582562 เครือข่ายงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (Thailand University Art and Culture Network) จานวน 17 สถาบัน
5. การบริหารจัดการ
1) การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานในระดั บ มหาวิ ท าลั ย และระดั บ หน่ ว ยงาน และมี ก ารพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใช้
อิเล็กทรอนิกส์ (e – University) ภายในปี 2560 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาใช้ในการบริหารจัดการและการาตัดสินใจมีดังนี้
(1) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนประกอบด้วย ระบบทะเบียน
นั กศึกษา ระบบตารางเรี ย น ตารางสอน ตารางสอบ ระบบประมวลผลเกรดออนไลน์ ระบบ
หลักสูตร ระบบตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบวิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์
ระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เป็นต้น
(2) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย ระบบบุคลากร
ระบบไปราชการออนไลน์ ระบบธุรการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
และหน่วยงาน ระบบหอพักนักศึกษา
(3) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยใช้ระบบการสืบค้นงานวิจัย
(4) ระบบสารสนเทศด้านแผนงานและการเงินใช้ระบบบริหารแผนงาน
โครงการ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ (3D GF)
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(5) ระบบสารสนเทศด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา CHE-QA
Online
(6) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
2) การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
โดยตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2556 – 2560) โดยมีสาระใน
การดาเนินการดังนี้ คือ สารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินการประกันคุณภาพแล้วจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พบว่าในปี 2559
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 9
ทุน เป็ น เงิน 3,600,000 บาท สนั บ สนุ น การท าผลงานทางวิช าการ จ านวน 19 คน เป็นเงิ น
270,000 บาท และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสาหรับให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
และการพัฒนาในลักษณะอื่นๆ เป็นเงิน 1,260,000 บาท
ใช้งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรจานวนทั้งหมด 1,159,512 บาท คงเหลือ 100,488 บาท
คิดเป็นร้อยละ 92.02
3) แผนพัฒนาหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐบาล สภา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบ
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ โดยบู ร ณาการเชื่ อ มโยงสิ่ ง เหล่ า นี้ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ด้ ว ย
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แผนพั ฒ นาฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี
จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300
คน จากประชากร 790 คน ด้วยตารางสาเร็จรูปของ Kerjcie & Morgan ผลการสารวจพบว่า
ภาวะผู้นาของอธิการบดีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.69) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผลการดาเนินการอยู่ระดับมากทุกข้อ ส่วนการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, SD = 0.70)
และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายหลักการของหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดีอยู่ในระดับมากทุกหลัก
ธรรมาภิบาล
สาหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้
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ตำรำงสรุป ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของคณบดี /ผู้อานวยการสานัก สถาบัน
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วยงำน

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
7. สานักงานอธิการบดี
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
11. สถาบันวิจยั และพัฒนา
12. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
13. บัณฑิตวิทยาลัย
14. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ด้ำนที่ 1
วิสัยทัศน์
และ
ควำมคิด
ริเริ่ม
สร้ำงสรรค์
3.39
4.24
4.08
4.12
3.73
3.54
3.98
3.23
4.20
4.61
4.40
4.47
4.28
4.21

ด้ำนที่ 3
ด้ำนที่ 2
กำร
กำร
บริหำรงำน
บริหำรงำน
บุคคล

ด้ำนที่ 4
ภำวะผู้นำ
และกำร
ทำงำนเป็น
ทีม

ด้ำนที่ 5
กำรสื่อสำร
และกำร
สร้ำง
เครือข่ำย

ด้ำนที่ 6
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้ำนที่ 7
ส่วน
กำรบริหำรงำน ค่ำเฉลี่ย
เบี่ยงเบน ระดับกำรปฏิบัติ
ตำมหลัก
รวม
มำตรฐำน
ธรรมำภิบำล

3.49
4.29
4.09
4.08
3.61
3.63
3.99
3.31

3.57
4.26
4.09
4.20
3.90
3.86
4.02
3.17

3.38
4.35
4.16
4.17
3.86
3.64
4.06
3.12

3.46
4.29
4.02
4.28
3.91
3.67
3.89
3.18

3.70
4.54
4.35
4.44
4.05
4.03
4.11
3.33

3.60
4.40
4.08
4.23
3.86
3.81
4.11
3.23

3.52
4.35
4.12
4.22
3.85
3.75
4.03
3.23

1.16
0.70
0.89
0.85
0.79
0.83
0.81
1.12

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับปานกลาง

4.31
4.60
4.36
4.43
4.14
4.32

4.08
4.57
4.39
4.30
4.46
4.16

4.27
4.80
4.51
4.67
4.42
4.40

4.19
4.72
4.20
4.30
4.38
4.12

4.24
4.79
4.82
4.65
4.38
4.52

4.25
4.68
4.56
4.72
4.42
4.40

4.22
4.68
4.48
4.53
4.36
4.34

0.57
0.55
0.64
0.67
0.62
1.25

ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดีมาก
แต่ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ในแต่ ล ะไตรมาสยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ รั ฐ บาลก าหนด
มหาวิ ทยาลั ย ควรเร่ งรั ดให้ มี การเบิ ก จ่ า ยให้ เ ป็น ไปตามเป้า หมายในปีง บประมาณต่ อไป ส่ ว น
งบประมาณเงินรายได้แม้จะไม่มีกาหนดเป้าหมายแต่ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณให้
ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กาหนด
2. ในภาวะที่นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยควรดาเนินการทบทวนแผนการรับนักศึกษาโดย
มีมาตรการรองรั บ เช่น การสร้างหลักสูตรใหม่ จัดระบบการเรียนการสอนในหลายๆช่องทาง
หลักสูตรเทียบโอน
3. ควรยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
ของสกอ. ให้สูงยิ่งขึ้น อย่างน้อยควรอยู่ในระดับดี
4. การพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และตาแหน่ง
ทางวิชาการควรมีแผนพัฒนาและต่อเนื่องและกากับให้เป็นไปตามแผน สาหรับการพัฒนาอาจารย์
เพื่อ ให้ มีคุณ วุฒิ สู ง ขึ้น ควรพิ จ ารณาความหลากหลายของสถาบั นและคุณภาพมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย
5. เนื่องจากการเผยแพร่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอในที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ แต่มีจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ยังน้อย เพียงร้อยละ 20.32 จึงควรพัฒนาการ
เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารให้มากขึ้น โดยการให้ความรู้ทักษะในการเขียนบทความเพื่อลงใน
วารสาร พร้อมทั้งเชิดชูบทความวิจัยดีเด่น
6. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่มีทาเลที่ตั้งใกล้กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
คือประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยเฉพาะที่ศูนย์การศึกษาแม่สอดของมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นโอกาส
อันดีในการทาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานฯลฯ
ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ เช่นการผลิ ตบัณฑิตครู ภาษาประจาชาติ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สาหรับงานบริการวิชาการที่น่าจะทาได้ดีในระยะแรกๆ ก็คือเปิดการอบรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริการเน้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษี ธุรกิจค้ าปลีก บัญชี โลจิสติกส์
ชิปปิ้ง กฎหมายเบื้องต้นของประเทศทั้งสองฯลฯโดยจัดเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาศึกษาต่อเนื่องระยะ
สั้ น จบแล้ ว ได้ ป ระกาศนี ย บั ตร หลั กสู ตรที่จัด มีทั้ง 2 ภาษาสามารถเอื้อให้ คนทั้ งสองประเทศ
สามารถเข้าศึกษาอบรมได้
7. การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการตามกระบวนการขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย ง แต่ คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานมี ข้อ สั ง เกตว่ า การบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมือ ที่ส าคั ญที่ ใช้ ควบคู่ กับ การ
วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์การ เพราะการนาแผนไปปฏิบัติหรื อการดาเนินการตาม
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แผนที่วางไว้นั้นอาจมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการทาให้การดาเนินงานตามแผนไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจึงต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักการการบริหารความเสี่ยง
โดยวิเคราะห์แผนว่าในแต่ละกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรมในแผนนั้น อาจมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่มี
โอกาสเกิดขึ้นแล้วจะดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วนามากาหนดเป็นประเภทความเสี่ยงและ
วางแผนบริหารความเสี่ยง มิใช่นาปัญหาหรือเรื่องทีไม่อยู่ในแผนมาดาเนินการ
8. มหาวิทยาลั ย มีเขตบริ การทางการศึกษาที่อยู่ช ายแดน ติดต่อกับประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ สมควรสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม กับสถาบันหรือองค์กร ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ของประเทศสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัย ให้จริงจัง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
9. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นเวลายาวนาน
จึงสมควรรวบรวม ประวัติความเป็นมา ความเชื่อมโยงในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม การ
วิจัยสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น ให้เป็นระบบ เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังให้ยั่งยืนสืบไป
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยโดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย และ ประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร ได้ จัดทาแผนปฏิบัติร าชการ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2559 พร้ อ มคู่ มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงาน จานวน 28 ตัวชี้วัด
จาแนกออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ที่

ประเด็นยุทธศำสตร์

1
2
3
4

สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย
พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสูอ่ าเซียน
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
(ตัวชี้วัด)
10
4
1
13
28

บรรลุ
เป้ำหมำย
8
4
1
13
26

ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย
2
2

ร้อยละที่บรรลุ
เป้ำหมำย
80
100
100
100
92.86

จากตารางพบว่า มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดที่
บรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด 26 ตั ว ชี้ วั ด (ร้ อ ยละ 92.86) นั บ ว่ า มี ผ ลการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก สาหรับตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งเป้าไว้ ร้อยละ 23 ทาได้
ร้อยละ 22.47 และ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งเป้าไว้ ร้อย
ละ 10 ทาได้ ร้อยละ 6.05
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2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีงบประมาณประจาปี 2559 มีดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน จาแนกตามหมวดเงิน
แผนงบประมำณ
1. แผนงาน : ดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
รวมหมวดเงิน
ร้อยละ

งบบุคลำกร
71,236,600
71,236,600
11.67

งบดำเนินงำน
42,538,700
42,538,700
6.97

งบลงทุน
281,587,300
281,587,300
46.13

งบเงินอุดหนุน
6,230,000
759,000
182,628,600
1,396,800
8,940,900
199,955,300
32.76

งบรำยจ่ำยอื่น
15,120,000
15,120,000
2.48

รวม
6,230,000
759,000
593,111,200
1,396,800
8,940,900
610,437,900
100.00

ร้อยละ
1.02
0.12
97.16
0.23
1.46
100.00

จากตารางพบว่ามหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 610,437,900 บาท แยกเป็นงบลงทุนมากที่สุดถึง ร้อยละ 46.13
รองลงมาได้แก่งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 32.76 และงบบุคลากร ร้อยละ 11.67

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  20

2. งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนงบประมำณ
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
2. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม
3. แผนงาน : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
รวมหมวดเงิน
ร้อยละ

งบบุคลำกร
18,717,240
392,040
19,109,280
17.79

งบดำเนินงำน
73,352,740
4,017,710
171,300
735,900
927,960
79,205,610
73.73

งบลงทุน
3,401,480
629,290
20,000
4,050,770
3.77

งบเงินอุดหนุน
3,947,200
650,000
4,597,200
4.28

งบรำยจ่ำยอื่น
470,000
470,000
0.44

รวม
99,888,660
4,647,000
171,300
1,405,900
1,320,000
107,432,860
100.00

ร้อยละ
92.98
4.33
0.16
1.31
1.23
100.00

จากตารางพบว่ามหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 107,432,860 บาท แยกเป็นงบดาเนินงานมากที่สุดถึง ร้อยละ 73.73
รองลงมาได้แก่งบบุคลากร ร้อยละ 17.79 และงบอุดหนุน ร้อยละ 4.28
จากทั้งสองตารางพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรแผนงานขยายโอกาสและพัฒนากรศึกษามากที่สุด ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้
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งบประมาณเงินรายได้ รายจ่ายตามจริง
แผนงบประมำณ
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
2. แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม
3. แผนงาน : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
รวมหมวดเงิน
ร้อยละ

งบบุคลำกร
17,193,299.00
392,040.00
17,585339.00
14.02

งบดำเนินงำน
64,419,253.21
3,506,573.00
142,850.00
576,479.50
890,760.00
69,535,915.71
55.43

งบลงทุน
32,880,787.00
866,100.00
20,000.00
33,766,887.00
26.92

งบเงินอุดหนุน
3,538,880.00
355,470.00
3,894,350.00
3.10

งบรำยจ่ำยอื่น
66,950.00
665,950.00
0.53

รวม
118.698,169.21
4,372,673.00
142,850.00
951,949.50
1,282,800.00
125,448,441.71**
100.00

ร้อยละ
94.62
3.49
0.11
0.76
1.02
100.00

** งบประมาณการจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นจากเงินงบประมาณระหว่างปี 107,432,860 บาท และเงินกันเหลื่อมปี
18,015,581.71 บาท
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ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน
ทั้งสิ้ น 610,437,900 บาท มติคณะรั ฐ มนตรีกาหนดมาตรการเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผลการเบิกจ่ายดังนี้
1.1 งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบทั้งหมด 610,437,902 บาท
งวดเบิกจ่ำย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

เป้ำหมำย(ร้อยละ)
30
52
73
96

เบิกจ่ำย
137,676,828.17
233,052,012.63
382,614,564.77
551,901,435.22

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
22.55
38.17
62.68
89.68

ผล
-7.45
-13.83
-10.32
-6.32

จากตารางพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีการเบิกจ่าย
551,901,435.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.68 จัดว่าเบิกจ่ายอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้ที่ร้อยละ 96 เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสพบว่ามีการเบิกจ่ายไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดทุกไตรมาส
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จากระบบบัญชี 3
รำยกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายงบลงทุน

610,437,902
331,420,870
279,017,032

เป้ำหมำย
รัฐบำล
(ร้อยละ)
96
98
87

ผลเบิกจ่ำย

ร้อยละ

551,901,435.22
296,582,311.22
255,319,124.00

89.68
88.17
91.51

เปรียบเทียบ
เป้ำหมำย
(ร้อยละ)
-6.32
-9.83
4.51

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส
1.2 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 125,448,441.71 บาท
งวดเบิกจ่ำย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

เบิกจ่ำย
17,579,088.92
48,175,123.99
75,978,624.69
114,511,270.36

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
14.01
38.40
60.57
91.28
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จากตาราง พบว่ามหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ านวน 125,448,441.71 บาท เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ จ่ า ยไปทั้ ง สิ้ น
114,511,270.36 คิดเป็นร้อยละ 91.28 ซึ่งถือว่าการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
มหาวิ ทยาลั ย ได้จั ด ทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพตามข้อ เสนอแนะในการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัยและได้ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพฯ และได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการดาเนินงาน
ตามข้ อ เสนอแนะในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระดั บ
มหาวิทยาลัยโดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด
10

จำนวนโครงกำร/ จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/
โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่ กิจกรรมที่
กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม ยังไม่ถึง
ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำร)
จัดกิจกรรม
10
-

ร้อยละ
ควำม
สำเร็จ
100

18
6
5

18
6
3

-

2

100
100
60

6

6

-

-

100

45

43
95.56

-

2
4.44

จากตารางพบว่ามหาวิทยาลัยได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน 45
กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 43 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.56 นับว่ามหาวิทยาลัยให้
ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก โดยได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพและได้ดาเนินการไปถึง ร้อยละ 95.56 สาหรับอีก 2 โครงการอยู่ในระหว่าง
ดาเนินงาน และได้ดาเนินการสาเร็จแล้วในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า
1. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามระบบบริ ห ารความเสี่ ย งโดยท าการตั้ ง แต่ ง คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
2. มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559/ปีการศึกษา 2558 เพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง
3. กาหนดประเด็นความเสี่ยง 7 เรื่อง เรียงระดับความเสี่ยง จากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับความ
เสี่ยง 20 (สูงมาก)
2) กลยุ ทธ์ที่ส่ งผลต่อวิสั ยทัศน์สู่อาเซียนของมหาวิทยาลั ยมีแนวโน้มไม่บรรลุ
เป้าหมาย ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก)
3) ความเข้ า ใจที่ คลาดเคลื่ อ นในการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)
4) สารสนเทศ MIS ไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจได้ระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)
5) การออกกลางคันของนักศึกษาระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)
6) เรื่องชู้สาวของนักศึกษา ระดับความเสี่ยง 4 (ปานกลาง)
7) การตั้งครรภ์ของนักศึกษาในระหว่างเรียนระดับความเสี่ยง 4 (ปานกลาง)
4. มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
โดยรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
6. ผลการดาเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผ ลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 7 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผา่ นการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์สู่อาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย
3. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
50.22

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100.00

67.50

100.00

95.31

97.50
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ประเด็นควำมเสี่ยง
4. สารสนเทศ MIS ไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจได้
5. การออกกลางคันของนักศึกษา
6. เรื่องชู้สาวของนักศึกษา
7. การตั้งครรภ์ของนักศึกษาในระหว่างเรียน
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
78.25
80.00
100.00
100.00
81.61

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
95.55
100.00
100.00
100.00
99.01

มหาวิ ท ยาลั ย ได้บ ริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งครบถ้ ว นตามกระบวนการ โดยเริ่ม ตั้ งแต่ มี
คณะกรรมการรับผิดชอบ มีการวางแผน มีการกาหนดประเด็นความเสี่ยง 7 เรื่อง มีการดาเนินงาน
ตามโครงการ และมีการประเมินผลการดาเนินงานทุกประเด็นความเสี่ยง แต่การกาหนดประเด็น
ความเสี่ยงน่าจะพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์โครงการกิจกรรมที่อยู่ในแผนที่วางไว้ ว่าในการ
นาแผนไปปฏิบัติอาจมีปัจจัยใดที่จะเกิดขึ้น และมีผลทาให้การปฏิบัติไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ไม่ใช่นาปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนที่วางไว้มากาหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1.กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทโควตา ซึ่งเป็นการ
รับนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ตาก สุโขทัย และ
พิจิตร และ ประเภทคัดเลือกทั่วไป โดยกาหนดสัดส่วนการรับประเภทโควตาและประเภทคัดเลือก
ทั่วไป เป็น 50:50 ซึ่งมีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามตาราง
แผนกำรรับนักศึกษำ กำรรับสมัครและจำนวนผู้รำยงำนตัว

10
10

แผนรับ
นักศึกษำ
510
635

จำนวน
ผู้สมัคร
1,017
691

8
9
6*
6
43

560
290
385
330
2,710

599
359
329
231
3,226

คณะ

สำขำวิชำ

1. ครุศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. วิทยาการจัดการ
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. มรภ .กพ.แม่สอด
6. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวม

จำนวน
ร้อยละของ
รำยงำนตัว นักศึกษำตำมแผน
486
95.29
426
67.09
317
152
260
165
1,805

56.61
52.41
67.53
50.00
66.61

* หมายเหตุ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เป็นหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ใช้ มคอ. 2 ร่วมกัน
จากตารางพบว่าคณะที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับมากที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์
คิดเป็น ร้อยละ 95.29 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 67.09
คณะที่มีนักศึกษาสมัครน้อยที่สุดคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็น ร้อยละ 50.00 และทุก
คณะมีการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
หลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี มีที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 2 สาขาวิชา และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 1 สาขาวิชา
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรหมายถึงร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7
ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานต้องดาเนินการทั้งหมด 12 – 14 ตัวชี้วัด ดังนี้
ข้อที่
ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน ( KPI )
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา(ถ้ามี) สาขาวิชา/
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม .ตามแบบ มคอ (ถ้ามี)3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ถ้า)
.ตามแบบ มคอ (มี5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ .4(ถ้ามี (
อย่างน้อยร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเร/ียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง/
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า/ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ (ถ้ามี)
ร้อยละ50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า/3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13 จานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80
14 จานวนนักศึกษาที่มีความรูค้ วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงานแสดงได้ตามตารางต่อไปนี้
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สรุปผลกำรดำเนินกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)แยกตำมหลักสูตรดังนี้
ลำดับ

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
บริหารการศึกษา (ป.โท)
บริหารการศึกษา (ป.เอก)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
คณะครุศำสตร์
      * *  *  
         *  
         * * *
         *  *
         *  
           
       *  *  
           
         *  *
       *  *  
           
         *  *
       *   * *
         *  

1
2
3
4
5

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
การพัฒนาสังคม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
บรรณารักษศาสตร์และ

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
       *  *  
       *  *  
          * 
       *  *  
         * * *

ร้อยละ

คะแนน

ผลลัพท์

-

100
100
100
100
100
91.67
100
100
100
90.00
100
100
100
100

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

-

100
100
100
100
100

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

13

14

-

หมำยเหตุ
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ลำดับ

หลักสูตร

6
7
8
9
10
11

สารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ดนตรีศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดการทั่วไป
การตลาด
การเงินและการธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
การบัญชี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นิเทศศาสตร์

1
2

ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3
4
5
6
7

ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
6
7
8
9
10

หมำยเหตุ

ร้อยละ

คะแนน

ผลลัพท์

         *   ** ,****เพิ่มเติม
       *  * * *
         *  *
         *  *
         *   *
*
    

   
คณะวิทยำกำรจัดกำร
                   *  *                      *  *    ,** **เพิ่มเติม
         * * *
       *  *          *  *          *   * *
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
            -

100
60
100
90.00
90.90
100

5.00
0
5.00
4.50
4.50
5.00

ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

100
100
100
100
100
100
100
100

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

100

5.00

ผ่ำน

5.00

ผ่ำน

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

1

2

3

4

5

11

12

13

        *         
     
     
     
     

 *
 
 
 
 

   
   
 * * *
   
  * *

-

14

-

100
100
100
100
100
100
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ลำดับ
8
9
1
2
3
4
5
6

ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
ชีววิทยา
            สาธารณสุขศาสตร์
       *  *   คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
       *     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
            ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์          * * *
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์             เทคโนโลยีพลังงาน
       *  *  *
เทคโนโลยีก่อสร้าง
      *    * *
หมายเหตุมีการดาเนินงานแต่ไม่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ , * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ , ** ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
หลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

ผลลัพท์

100
100

5.00
5.00

ผ่ำน
ผ่ำน

90.09
100
100
100
100
100

4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

จากตารางพบว่ า การประเมิ น ผลการจั ดการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ ( TQF) ของมหาวิ ทยาลั ย
ทุกสาขาวิชาในทุกคณะ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านกรประเมินทุกสาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ. ได้แก่จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรคุณสมบัติของ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร (กรณี บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (กรณีบัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ ที่ป รึ กษาการค้ น คว้ าอิส ระ (กรณีบั ณฑิตศึ กษา) คุณ สมบัติ ของอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิ พนธ์ร่ ว ม (ถ้ามี) (กรณีบั ณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้ ส อบวิทยานิพนธ์ (กรณี
บัณฑิตศึกษา) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา (กรณีบัณฑิตศึกษา) ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีบัณฑิตศึกษา)
ภาระงานอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (กรณี
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี
ผลงานวิจั ยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ (กรณีบัณฑิตศึกษา) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี หลั กสูตร 4 ปี) (ต้องไม่เกิน 6 ปี หลักสูตร 5 ปี) ผลการ
ดาเนินการตาม TQF
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหำวิทยำลัย)
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มรภ.กพ.แม่สอด
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

คะแนน
2.23
2.45
2.78
2.46
1.66
2.64
2.36*

ปี 2557
ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
2.96
2.73
3.14
3.01
2.83
3.07
2.93*

ปี 2558
ระดับคุณภำพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

* หมายเหตุ ไม่นับคะแนนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เนื่องจากเป็น
หลักสูตรใช้ มคอ.2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ.ในปีการศึกษา 2557 มี 2 คณะอยู่ใน
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ระดับพอใช้ นอกนั้นอยู่ในระดับปรับปรุง ส่วนในปีการศึกษา 2558 ทุกคณะมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ ซึ่งนับว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย นามารวมเป็นผลรวมการ
บริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน)
ระดับมหาวิทยาลัย
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มรภ.กพ.แม่สอด
ผลกำรบริหำรงำนคณะ

คะแนน
3.34
3.75
4.33
4.34
3.21
1.74*
3.45

ปี 2557
ระดับคุณภำพ
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้

ปี 2558
คะแนน
ระดับคุณภำพ
3.81
ดี
4.07
ดี
4.31
ดี
4.40
ดี
4.12
ดี
1.83*
3.76
ดี

* หมายเหตุ ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด (ตัวบ่งชี้ 1.2, 1.3,
2.2, 2.3) นามารวมเป็นผลรวมการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2) ระดับมหาวิทยาลัย
จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 5.2 ในปีการศึกษา 2557
อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวน 3 คณะ และอยู่ในระดับพอใช้ 2
คณะ ส่วนในปีการศึกษา 2558 ทุกคณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งนับว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มาอย่างชัดเจน
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ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังแสดงได้ตามตาราง
คณะ

จำนวนสำขำวิชำ

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

9
6
7
7
1
30

ควำมพึงพอใจ
ดีมำก
ดี
พอใช้
2
7
2
3
1
1
6
1
6
1
6
23
1

จากตารางพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวมจากการสารวจ
ความพึงพอใจโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต จานวน 703 คน มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับดีมาก จานวน 6 สาขาวิชา ระดับดี จานวน 23 สาขาวิชา และระดับพอใช้ 1 สาขาวิชา
นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด)
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระดับชำติ
1. นายศุภชัย ตาทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับ
รางวัลผู้ นานักศึกษาด้านงานกิจกรรมนั กศึกษา โดยพุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชนูถัมภ์
2. นายกฤษณะ แสงคา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับ
รางวัลความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูปถัมภ์
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากการประกวดเวที Bao
Young Blood ระดับประเทศ
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยออกแบบผลิตภัณฑ์
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาอาเซียน
6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวด
วงดนตรี Fusion Jazz Thailand University Music Awards ครั้งที่ 1
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7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 25 ทีม (จาก 80
ทีม) ประกวดเขียนโครงการ “การประกวดเขียนโครงการสืบสานพระราชดาริ”
8. นั กศึกษาโปรแกรมวิช าการพัฒ นาสั งคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศอันดับหนึ่ง การ
แข่งขันประกวดหนังสั้นชุมชนศึกษา งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15
9. นางสาวฐาปนิตา คุ้มเพื่อน, นางสาวศกลวรรณ สุวรรณเมณี, นางสาวน้าเพชร ขาชาติ,
นายฉัตรพร ขุมพิลึก , นายมนตรี อินทรศร และ นายวรศักดิ์ บุญช่ว ย รางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดโครงการส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ ชุ ม ชนสร้ า งสรรค์ ด้ ว ยพลั ง เยาวชนภายใต้ ความร่ ว มมื อ ของ
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งสรรค์ ก ารออกแบบ (TCDC) โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
10. นายฐิระวัฒ ช่วงวงศ์หล้า, นายวิศรุต เกิดโต, นายอภิสิทธิ์ โรจนกร, นายอภิสิทธิ์
แดงสี, นายวราเทพ จันทพุฒ, นายธนกฤต โชติจิระกร, นายพัชรพล แสงสี, นายภควัฒน์ คาปัน,
นางสาวสุภาพร ซอกิ่ง,นางสาวมัลลิกา ทิมอ่วม, นายอนุวัฒน์ วงศ์สมบูรณ์, นางสาวพูลทรัพย์
ขอนทอง, นางสาวเบญจมาศ สูงรุ้ง, นายฐิติวัฒน อินใต้, นายกฤษดา ทองปั้น, นางสาวพัชรินทร์
ชนะมะ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเชียร์ลีดดิ้ง (Cheerleading) ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18
ปีขึ้นไป) ดีวีชั่น 2 จากการแข่งขัน เชีย ร์ ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 ในรายการ
“Thailand National Cheerleading Championships 2015” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
11. นางสาวจิราวรรณ ยาแก้ว, นางสาวสุจิตรา เกตุแก้ว, นางสาวศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์,
นางสาวมณี แสงส่งเจริญ และ นายสิทธิกร ขุนพิลึก รางวัลชมเชย DTN Business Plan Award
2016
12. โปรแกรมวิชาการตลาด นักศึกษาได้รับรางวัล 10 สุดยอดแผนธุรกิจของประเทศของ
กรมเจรจาการค้า จากจานวนผู้แข่งขัน 263 ทีม
ระดับภูมิภำค
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย จานวน 2 คน จากการ
แข่งขัน ทักษะวิช าการทางการเกษตร ครั้ ง ที่ 2 ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบู ล สงคราม ในวัน ที่
28 – 29 มกราคม 2559
2. นั กศึกษาโปรแกรมวิช าดนตรีศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ การประกวดวงดนตรี
Nightlife Lover 2015
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค
4. นางสาวเนริตา ตาลาน นายธนากร จันน้อย รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา
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5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 10
6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดอ่าน
ทานองเสนาะ (8 มหาวิทยาลัย) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัล
“เพชรพิบูลย์” ครั้งที่ 4
7. นายวิชยะ แซ่ว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกอบอาหารจากข้าวพื้นเมือง
และนายชลิต บัวนิล, นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมรัตน์ , นายกชกร สีหพันธ์, นางสาววัชรภรณ์
จันทรังษี, นางสาวจันทิราพร สีสิงห์ นักศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่มประกอบลีล า ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
8. นายนิรวิทธ์ สุวรรณาเลิศ และ นายจักรพันธ์ ตองใจ รางวัลการพัฒนาระบบตรวจจับ
การล้มผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี NECTEC IoT camp 2016
ระดับมหำวิทยำลัย
1. นางสาวพิมพ์ผกา กาเนิดมี, นางสาวนุสบา เกสร และ นางสาวสกุลรัตน์ บุญจริง รางวัล
ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
2. นางสาวธีรตา ชาติวรรณ, นางสาวกันตนา ทองรักษ์, นางสาวสุวรรณลักษณ์ เทพมงค์,
นายวิวัตฒน์ สุวรรวิชนีย์, นางสาวจรัสพร ปานคิ และ นายวิษณุ บุญโห้ รางวัลผลการศึกษายอด
เยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
3. นางสาวสมพร สิ ท ธิ แ พทย์ โปรแกรมวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
ประกวดโปสเตอร์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินไผ่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโปสเตอร์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559
5. นางสาวรัศมีจันทร์ เกงขุนทด โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโปสเตอร์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ประจาปี 2559
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ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
คณะ
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

จำนวน
ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ
295
581
138

จำนวน
แบบ
สอบถำม
224
509
89

151
197
349
1,711

123
166
268
1,379

31
14

มีงำนทำ
หลัง
สำเร็จ
176
464
68

14
34
93

107
136
172
1,123

มีงำนทำ
ก่อนสำเร็จ

ร้อยละ
ศึกษำ
กำรมีงำน
ต่อ
ทำ
91.19%
91.16%
0
90.67%
0
8
8

86.99%
89.48%
76.10%
87.87

จากตารางพบว่าคณะที่มีบัณฑิตงานทามากที่สุดคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร แม่ส อด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตทุกคณะมีงานทาร้อยละ 87.87 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 366 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 25 คน ปริญญาโท จานวน 278
คน และ ปริญญาเอก จานวน 63 คน
ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิกำรศึกษำปีงบ 2558
วุฒิกำรศึกษำปีงบ 2559
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
4
61
16
81
2
59(15)
20
81
22
60
14
96 19 62(13)
15
96
0
39
8
47
0
35(11)
8
43
3
43
13
59
1
43(10)
12
56
8
35
4
47
3
43(13)
5
51
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คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
รวมในระดับมหำวิทยำลัย
ร้อยละ

วุฒิกำรศึกษำปีงบ 2558
วุฒิกำรศึกษำปีงบ 2559
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
0
32
3
35
0
36(11)
3
39
37
270
58 365 25 278(73) 63 366
10.14 73.97 15.89 100 6.83 75.96 17.21 100

หมายเหตุ ในวงเล็บคือบุคลากรสายวิชาการที่กาลังศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
จากตารางพบว่ามหาวิทยาลัยมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกจานวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.21 ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลสถำนภำพบุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ตำแหน่ง
1. อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. รองศาสตราจารย์
4. ศาสตราจารย์
5. ศาสตราจารย์
(ระดับ11)
รวม
ร้อยละ

ข้ำรำชกำร
(คน)
17
45
20
82
22.40

พนักงำนมหำวิทยำลัย(คน)
อำจำรย์
ผู้ที่มี
ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพำะ
ประจำตำม
คุณสมบัติเฉพำะ
ตำแหน่ง
สัญญำจ้ำง
ตำแหน่งครบถ้วน ขณะนี้ยังไม่ครบถ้วน
72
123
72
12
3
2
84
22.95

123
33.61

77
21.04

รวม
ทั้งสิ้น
284
60
22
366
100

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีจานวน 82
คน จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 366 คน แยกเป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 60
คน และรองศาสตราจารย์ จานวน 22 คน เมื่อคิดสัดส่วนการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.40 (ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็น ร้อยละ 16.39
และตาแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็น ร้อยละ 6.01) ซึ่งสาเหตุที่การดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ลดลง เนื่องจากมีข้าราชการที่มีตาแหน่งทางวิชาการได้เกษียณอายุราชการ
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ข้อมูลจำนวนบุคลำกรสำยสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ฯ
มรภ.กพ. แม่สอด
รวมทั้งสิ้น

ผศ.

รศ.

รวม

9
7
8
14
20
2
60

8
6
2
1
5
22

17
13
10
15
25
2
82

มีคุณสมบัติครบยังไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
ข้ำรำชกำร
พนักงำนม.
ที่ขอ ยังไม่ ที่ขอ ยังไม่ รวม
แล้ว ส่งขอ แล้ว ส่งขอ
1
3
6
7
17
1
6
4
6
17
1
4
4
9
7
9
16
1
4
3
5
13
5
12
17
3
14
29
43
89

หมำยเหตุ
(พนังงำน
มหำวิทยำลัยที่ยัง
ไม่มีคุณสมบัติ)
31
26
19
13
13
21
123

ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559
หน่วยงำน
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
มรภ.กพ. แม่สอด
รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบ 2558 ตำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบ 2559
(คน)
(คน)
อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม
61 12 8 0 81 63 10 8 0 81
82
9
5 0 96 82
8
6 0 96
33 12 2 0 47 30 12 1 0 43
37 18 4 0 59 30 21 5 0 56
38
7
2 0 47 41
8
2 0 51
34
1
0 0 35 36
3
0 0 39
285 59 21 0 365 282 62 22 0 366
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ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

1
2

รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์
รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

3

ผศ.โยธิน ป้อมปราการ

4

รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

5

รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน

6

ผศ.วัลลภ ทองอ่อน

คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง

วันที่สภำ
อนุมัติ

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

9 ก.ค. 2558
26 ส.ค. 2558

3 ก.ย. 2558
15 ก.ย. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7 ต.ค. 2558

28 ม.ค. 2559

รองศาสตราจารย์

14 ธ.ค. 2558

19 พ.ค. 2559

รองศาสตราจารย์

23 พ.ย. 2558

16 มิ.ย.2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14 ม.ค. 2559

18 ส.ค. 2559

ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

1
2
3

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์
เขมาชีวะกุล
ผศ.วนัสนันท์ ศิรริ ัตนะ
ผศ.อนัน หยวกวัด

4

ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

5
6

ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน

7

ผศ.วสุนธรา รตโนภาส

8

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์
รักพรมงคล

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มรภ.กพ. แม่สอด
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ครุศาสตร์

ตำแหน่งทำง
วันที่ได้รับ
วิชำกำร
กำรแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ก.พ. 2558

วันที่สภำ
อนุมัติ
28 ม.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 ส.ค. 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พ.ย. 2558

28 ม.ค. 2559
28 ม.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 ม.ค. 2559

25 ก.พ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 มี.ค.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ส.ค. 2558

17 มี.ค.2559
17 มี.ค.2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 ม.ค. 2559

21 เม.ย.2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 มิ.ย.2558

16 มิ.ย.2559
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2. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้จัดทาวิจัย โดย
จานวนงานวิจัยซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
31
87
118

ร้อยละ
26.27
73.73
100.00

จากการทาวิจัย ของคณาจารย์ พบว่างานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
มีจานวน 87 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.73
ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
10,474,218
3,269,788
13,744,006

ร้อยละ
76.20
23.80
100.00

จากตารางพบว่ามหาวิทยาลั ยได้จัดสรรทุนเพื่อจัดทาวิจัย คิดเป็นร้อยละ 76.20 เป็น
จานวน 10,474,218 บาท
จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559 อาจารย์มหาวิทยาลั ยราชภัฎ กาแพงเพชรได้รับ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจ านวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
นับเป็นอาจารย์ผู้ทาวิจัยจาแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้
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จ านวนและร้ อ ยละของจ านวนอาจารย์ ที่ ท าวิ จั ย จ าแนกตาม ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557- 2559
ปีงบประมำณ
2557
2558
2559

จำนวนอำจำรย์ที่ทำวิจัย
154
150
139

จำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
358
365
366

ร้อยละ
43.01
41.10
37.98

จากตารางพบว่าจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวน 139 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.98 ซึ่งมีจานวนลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับคุณภำพกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ค่ำน้ำหนัก
ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร
0.20
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
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ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์

ร้อยละ

หมำยเหตุ

ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40

จำนวนผลงำนวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
146
38

59.35
15.45

ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

22
28
12
246

8.94
11.38
4.88
100.00

นาเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ
นาเสนอในประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
TCI กลุ่ม 2
TCI กลุ่ม 1
ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็น บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 146 เรื่อง คิดเป็น
ร้ อยละ 59.35 ตี พิมพ์ ในบทความวิ จั ย หรื อบทความวิช าการฉบั บสมบูรณ์ ที่ตีพิ มพ์ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 38 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 15.45 ตีพิมพ์ใน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 จานวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.94 ตีพิมพ์ในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ม่ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล แต่ อ ยู่ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จานวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.38 และ
ตี พิ ม พ์ ใ นบทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จานวน 12 คิดเป็นร้อยละ 4.88
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เครือข่ำย
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรได้มีความร่ว มมือกับหน่ว ยงานภายนอกในการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย จานวน 9 เครือข่ายดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
7. เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
8. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดกาแพงเพชร
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้าน
การบริการวิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 88 โครงการ ดังนี้
1. การบู ร ณาการโครงงานคณิ ต ศาสตร์ สู่ ก ารบริ ก ารวิ ช าการของโปรแกรมวิ ช า
คณิตศาสตร์
2. ค่ายการประถมศึกษาอาสาพัฒนา
3. บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
4. สร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
5. อบรมภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
6. บูร ณาการวิจั ย และการเรีย นการสอนสู่ การบริการชุมชนของโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา
7. ปฐมวัย จิตอาสา พัฒนาสังคม
8. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
9. อบรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ
10. พัฒนาครูวิทยาศาสตร์
11. การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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13. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน (GIS)
14. การพั ฒ นาคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศ
เพื่อการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย (GIS)
15. บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย
16. อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสาหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น
17. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
18. สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้า ในบริบทของอาเซียน
19. บริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว)
20. ดนตรีไทย –สากล สู่ชุมชน
21. ปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น
22. การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
23. บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
24. เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน
25. แข่งขันทักษะภาษาจีน
26. การศึกษาภาคสนามเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศ
และสิ่งแวดล้อม
27. เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสันติสุขของชุมชนและสังคม
28. บริการอบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ไทย
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
30. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
31. ยกระดับธุรกิจชุมชน
32. โครงการการจัดการการเงินเพื่อชุมชน
33. โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชิงปฏิบัติการ ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
34. โครงการส่งเสริมทักษะการนาเที่ยวเพื่อชุมชน
35. พัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
36. พัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
37. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
38. บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
40. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์
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41. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
42. พัฒนาการแพทย์แผนไทย
43. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม ทั ก ษะทางเคมี ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 4
(โปรแกรมวิชาเคมี)
44. บริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์
45. ชีววิทยาร่วมใจบริการวิชาการ
46. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
47. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
48. เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
49. ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
50. บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์
51. พัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดย้อนยุคนครชุม”
52. บริการวิชาการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในผู้สูงอายุและผู้นาชุมชน
53. บริการชุมชนท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
55. บริการวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้แก่ชุมชน
56. โครงการอบรมครูช่างก่อสร้างในโรงเรียน
57. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
58. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น
59. เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น
60. การพัฒนาทักษะไอซีทีสู่ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
61. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
62. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
63. โครงการนิทรรศการการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
64. โครงการบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน
65. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์สาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
66. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
67. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนโปรแกรมวิชาการบัญชี
68. โครงการพัฒ นาศักยภาพนั กเรียนหรือนักศึกษาและบัณฑิตสู่ การประกอบอาชี พ
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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69. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี
70. โครงการเสริมสร้างสานึกพลเมืองสู่เยาวชน 5 อาเภอชายแดน จังหวัดตาก
71. โครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
72. เสริมความรู้ทักษะชีวิต สาหรับเด็กประถมศึกษา
73. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและผู้ประกอบการเรียนรู้ภาษาพม่าสู่อาเซียน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
74. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
75. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อก้าวสู่อาเซียน
76. โครงการบริการวิชาการโปรแกรมการจัดการทั่วไป
77. โครงการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
78. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
79. โครงการพัฒนางานบริการวิชาการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
80. โครงการการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนหนองหลวง
81. โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
82. บริการวิชาการด้านวิทยบริการ
83. โครงการ 1 ช่วย 9
84. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย
85. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
86. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ
87. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
88. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชดำริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ จานวน 7 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์
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5. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. โครงการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
เครือข่ำย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกดาเนิ น การให้ บ ริ การวิช าการแก่ชุมชน โดยมีเครือข่ายที่ให้ ความร่ว มมือ จานวน 19
เครือข่าย ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไตรตรึงษ์
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. โรงเรียนต่างๆในจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก
7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย ทางอาหาร ร่ ว มจั ดทาการทดสอบความช านาญห้ องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์
บริการ
8. บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
9. อาสาสมัครสาธรณสุขมูลฐาน (อสม.) โรงพยาบาลสุขภาพตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
10. เครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอยลับงา
11. เครือข่ายชมรมแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านกาแพงเพชร
12. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. สหกรณ์การเกษตร
14. คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
15. เครือข่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ด้านการเรียน การวิจัย ศิลปะ)
16. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
17. เครือข่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับเกษตรจังหวัด เทศบาลตาบลคลอง
ลานพัฒนา
18. เครือข่ายความร่วมมือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
19. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศกระทรวงพาณิ ช ย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 21 โครงการ เป็นเงิน 1,451,800
บาท ดังนี้
1. โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
2. โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. โครงการนิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ
4. โครงการจัดทาวารสารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
5. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับอาเซียนและระดับสากล
7. โครงการอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8. โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
9. โครางการราชภัฏวัฒนธรรม
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมศิลปะและการแสดง
11. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
12. โครงกาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
13. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
14. โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
15. โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรม
16. โครงการทานุบารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
17. โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
18. โครงการอบรมมารยาทไทยและประกวดมารยาทไทย
19. โครงการไหว้ครูดนตรีไทย
20. โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์
21. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา
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กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ มี ก ารด าเนิ น งานโครงการเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 2 โครงการ โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกาแพงเพชร รายละเอียดดังนี้
1. โครงการอบรมสั ม มนาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ
“การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมมรดกโลกจังหวัดกาแพงเพชร”
2. โครงการจั ดทาแผนที่ มรดกทางวัฒ นธรรมเมืองเก่ าเมืองกาแพงเพชร “แผนที่ทาง
วัฒนธรรมนครไตรตรึงษ์”
งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
1. งานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ มี ก ารด าเนิ นงานที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด งานวิ จั ย สร้ า งสรรค์
ประดิษฐ์คิดค้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม “ระบาพุทธบูชา”
2) โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดกาแพงเพชร
2. การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักศิลปวัฒนธรรมได้ดาเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน 53 กิจกรรม
1) ร่ ว มแสดงงานประเพณี “สารทไทยกล้ ว ยไข่ และของดี เ มื อ งก าแพง”
ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอาเภอ จังหวัดกาแพงเพชร
2) ร่วมแสดงในงานราตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต 2558 ณ บริเวณลานหน้า
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี – อาเซียน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
4) เข้ า ร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร ศูนย์
ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
5) รายการเมืองไทย ดี๊ดี สถานี โ ทรทัศน์ NBT สั ม ภาษณ์ ผศ.เยาวลั กษณ์
ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
6) ร่วมแสดงในมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกาแพง
ประจาปี 2558 ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร
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7) ร่วมแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 13 ณ เวทีกลาง ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
8) ร่วมแสดงในงาน 12 ปี BCL Reunion: ย้อนรอยอดีต ทบทวนปัจจุบัน
เพื่อก้าวทันโลกแห่งอนาคต ณ บริเวณวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
9) เข้าร่ วมงานวิศิษฏศิล ปินสรรพศิลป์ส โมสร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพมหานคร
10) ร่ ว มแสดงในงานประเพณีล อยกระทง ธารประทีปกาแพงเพชรประจาปี
2558 ณ เวทีหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกาแพงเพชร
11) ร่วมแสดงในงานศิลป์ในสวน ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 ณ สวนสิริจิตอุทยาน โซนเอ
ริมปิง
12) ร่วมแสดงในพิธีถวายเครื่องราชสักการและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน
(ริมปิง) จังหวัดกาแพงเพชร
13) เข้ า ร่ ว มงานมหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมอาเซี ย นสั ม พั น ธ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
ครั้ ง ที่ 5 ณ อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4
(หน้าเขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี
14) ร่วมแสดงในงาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด
กาแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
15) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ น ายก ณ สนามหน้ า เมื อ งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
16) ร่วมแสดงในงานศิลป์ในสวน ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 ณ สวนสิริจิตอุทยาน โซนเอ
ริมปิง
17) ร่ ว มแสดงในโครงการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือ ณ ตลาดนครชุม (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
18) เข้าร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2559 “วิถีวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ”
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19) ร่ ว มแสดงในพิ ธี บ วงสรวงอดี ต กษั ต ริ ย าธิ ร าช ณ วั ด พระแก้ ว อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
20) ร่วมเดินขบวนแห่ในประเพณี “นบพระ–เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด
กาแพงเพชร” ประจาปี 2559 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกาแพงเพชร
21) ร่ ว มแสดงในประเพณี “นบพระ–เล่ น เพลง และงานกาชาดจั ง หวั ด
กาแพงเพชร” ประจาปี 2559 ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอาเภอ จังหวัดกาแพงเพชร
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22)ร่วมแสดงในโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย ณ ตลาดนครชุม
(หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
23) เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ อาคาร
เรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24) เข้ า ร่ ว มมหกรรมวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ภ าคเหนื อ ณ สนามฝึ ก หน่ ว ยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย
25) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี
26) ร่วมแสดงในโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค)
ณ ตลาดนครชุม (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
27) เข้ า ร่ ว มงานแสดงดนตรี แ ละศิ ล ปะศิ ล ปะการแสดงนานาชาติ ศ รี ป ทุ ม
ขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ,ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น
และลานวัฒนธรรม 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
28) ร่วมแสดงในโครงการส่งเสริมและบูรณาการการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ณ ถนนคนเดิน "ฅนกาแพง" (Walking Street) ริมแม่น้าปิง
29) ร่ ว มแสดงในงานใต้ ร่ ม พระบารมี 232 ปี กรุ ง รั ต นโกสิ น ท ร์ ณ ท้ อ ง
สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
30) ร่วมแสดงในพิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอาเภอ
เมืองกาแพง ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร
31) ร่วมแสดงในงานตลาดต้องชม ตลาดย้อนยุคนครชุม ณ ตลาดนครชุม (หน้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
32) ร่วมแสดงในโครงการส่งเสริมและบูรณาการการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ณ ถนนคนเดิน "ฅนกาแพง" (Walking Street) ริมแม่น้าปิง
33) ร่วมแสดงในโครงการส่งเสริมและบูรณาการการจัด กิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ณ ถนนคนเดิน "ฅนกาแพง" (Walking Street) ริมแม่น้าปิง
34) โครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร ณ ตลาดนครชุม (หน้าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
35) โครงการอบรมนาฏศิล ป์เพื่อสร้างความเป็นเลิ ศส าหรับเด็กและเยาวชน
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
36) งานปั่นจักรยานฟังคอนเสิร์ตในอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ณ บริเวณ
สนามหญ้าด้านหน้าวัดช้างรอบอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
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37) โครงการส่งเสริมและบูรณาการการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองกาแพงเพชร "กิจ กรรมดนตรี นาฏศิล ป์ ภู มิถิ่นปัญญาไทย" ณ ถนนคนเดิน "ฅนกาแพง"
(Walking Street) ริมแม่น้าปิง
38) การประกวดมารยาทไทย ครั้ ง ที่ 45 ประจ าปี 2559 รองชิ ง ชนะเลิ ศ
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39) งานต้อนรับคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
40) เทศกาลวิถีบ ะหมี่เมื องชากังราว ณ ถนนคนเดิน "ฅนกาแพง" (Walking
Street) ริมแม่น้าปิง
41) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ณ ลานหน้าโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว
42) โครงการประกวดนาฏศิลป์ไ ทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่
26 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
43) โครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร ณ ตลาดนครชุม (หน้าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
44) พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ณ ห้ อ ง
ราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
45) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณ
ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกาแพงเพชร
46) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่ นในเมืองกาแพงเพชร ณ ถนนคน
เดิน "ฅนกาแพง" (Walking Street) ริมแม่น้าปิง
47) โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ณ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
48) แสดงต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ ห้องประชุม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
49) งานปั่น จักรยานฟังเพลงพระราชนิพนธ์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโ ขทัย
จังหวัดสุโขทัย
50) โครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี 2559 ณ ตลาด
นครชุม (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดกาแพงเพชร
51) โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกาแพงเพชร
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร (หลังที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร)
52) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นในเมืองกาแพงเพชร ณ ถนนคน
เดิน "ฅนกาแพง" (Walking Street) ริมแม่น้าปิง
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53) โครงการปั่นทะลุกาแพง ชมแหล่งมรดกโลก ณ เวทีหน้าที่ว่าการอาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครือข่ำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกันในการทานุบารุง
และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 เครือข่าย ดังนี้
1. เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม “งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ระดับชาติ ” ตามบัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมือการดาเนินงานทางด้านศิลปวัฒ นธรรม ระหว่าง
หน่วยงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 ระหว่าง 9
สถาบัน
2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการจั ด การแสดงดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์นานาชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างปี พ.ศ.25562559 จานวน 14 หน่วยงาน
3. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560
4. เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือการดาเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562
5. เครือข่ายงานประชุมวิช าการนานาชาติเครือข่ายศิล ปวัฒ นธรรมมหาวิทยาลั ยแห่ ง
ประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) จานวน 17 สถาบัน
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5. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับ
หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ตั้งเป้าหมายให้
เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ภายในปี 2560 อีกทั้งยังได้จัดให้มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการตัดสินใจ สรุป
พอสังเขปได้ ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนประกอบด้วย ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ตารางเรี ย น ตารางสอน ตารางสอบ ระบบประมวลผลเกรดออนไลน์ ระบบหลั ก สู ตร ระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
รายบุคคล ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์ระบบสื่อการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เป็นต้น
2. ระบบสารสนเทศด้า นการบริ ห ารจัดการประกอบด้ว ย ระบบบุคลากร ระบบไป
ราชการออนไลน์ ระบบธุ ร การอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ระบบปฏิ ทินกิ จกรรมของมหาวิ ทยาลั ยฯ และ
หน่วยงาน ระบบหอพักนักศึกษา
3. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยใช้ระบบการสื บค้นงานวิจัย ระบบสารสนเทศด้าน
แผนงานและการเงินใช้ระบบบริหารแผนงาน โครงการ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ (3D GF)
4. ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE-QA Online
5. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
กำรพัฒนำบุคลำกร
มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2558 และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุ คลากรประจ าปี 2556 – 2560 พร้ อมทั้ง กากับ ติดตามผลการด าเนิน งานตามแผนดัง กล่ า ว
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1. ส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการพั ฒ นาของบุ ค ลากร การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินการประกันคุณภาพมาจัดทาแผน
2. รายงานการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2557
3. ผลการประเมินองค์ประกอบของแต่ละหลักสูตร
4. คุณภาพของคณาจารย์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
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5. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเข้าสู่ตาแหน่ง
ชานาญการ
6. มีการนาข้อมูลกรอบอัตรากาลังมาวางแผนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
7. พิจารณาคุณวุฒิตามมาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : สาขาวิช า (International
Standard Classification of Education : ISCED) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558
8. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
9. นาเสนอแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
11/2558 วาระที่ 4.8 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
10. วางระบบการกากับติดตามผลการดาเนินงานปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ รอบ 10
เดือน (สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
11. น ารายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนบริห ารและแผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
12. สรุปผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 10 เดือน
13. น ารายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนบริห ารและแผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2558 รอบ 10 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ เพื่อพิจารณา
14. นารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2558 รอบ 10 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แผนพัฒนำหน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดทาแผนพัฒนาหน่วยงานจากนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและเน้นการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึ กษาตามนโยบาย
รัฐบาลใหม่ที่กาหนดยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงการ
ตามนโยบาย และอัตลั กษณ์ จุดเน้น จุ ดเด่นของมหาวิทยาลั ยที่มี ความสอดคล้องและสามารถ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารประเทศให้ บ รรลุ ผลสั มฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการ
พัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับ
ประเทศต่างๆ ได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง
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แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และได้มีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ซึ่ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์
1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย
2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี
การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าของอธิ ก ารบดี ต ามการรั บ รู้ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นการสารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานและธรรมาภิบาล
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีจานวนบุคลากรทั้งหมด 759 คน และเลือก
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไปจานวน 300 คน (ใช้ตารางสาเร็จรูป Krejcie & Morgan, 1970
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร 790 คน ต้องได้กลุ่มตัวอย่าง 254 คน) เพื่อให้ได้ข้อมู ลที่
ถูกต้อง และรอบด้านจากกลุ่มข้าราชการสายวิชาการ จานวน 43 คน ข้าราชการสายสนับสนุน
จานวน 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวน 113 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน จานวน 69 คน พนักงานราชการ จานวน 14 คน ลูกจ้างประจา จานวน 4 คน อาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้าง 21 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 27 คนและเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลับคืน
มาได้ 90 % เป็นจานวน 270 คน แบ่งเป็น ข้าราชการสายสอน จานวน 33 คน ข้าราชการสาย
สนับสนุน จานวน 8 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวน 92 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน จานวน 59 คน พนักงานราชการ จานวน 15 คน อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
จานวน 24 คน ลูกจ้างประจา จานวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 36 คน ซึ่งมีผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) ดังตารางการแสดงความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของ
อธิการบดี ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของอธิการบดี
ตำรำงแสดงควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้นำของอธิกำรบดีตำมกำรรับรู้ของบุคลำกรใน
ภำพรวม
ลำดับ

รำยกำร

1

ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบัน
ไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้
อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

2
3

ค่ำเฉลี่ย
(X̅ )

S.D

4.38

.669

ระดับ
ควำม
คิดเห็น
มาก

4.36

.680

มาก

4.42

.699

มาก
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ลำดับ
4

รำยกำร

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงานเพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
6
ผู้บริหารดาเนินการบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10
องค์ประกอบ
ระดับควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้นำของอธิกำรบดีตำมกำรรับรู้ของบุคลำกร

ค่ำเฉลี่ย
(X̅ )

S.D

4.35

.710

ระดับ
ควำม
คิดเห็น
มาก

4.40

.671

มาก

4.34

.702

มาก

4.37

.688

มำก

จากตารางแสดงความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของอธิการบดีตามการรับรู้ของบุคลากร พบว่า
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X̅ =4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม (X̅ =4.42) รองลงมา คือ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (X̅ =4.40)และ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน (X̅ =4.38) ตามลาดับ
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี
ตำรำงแสดงควำมคิ ดเห็ นต่ อผู้ บ ริ ห ำรด ำเนิ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรสอดคล้ อ งกั บ หลั ก
ธรรมำภิบำล 10 หลัก
ลำดับ
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
หลักประสิทธิผล
อธิการบดีสามารถบริหารงานให้มหาวิทยาลัยฯมีผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัตริ าชการของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีสามารถบริหารงานให้มหาวิทยาลัยฯมีผลการปฏิบัตริ าชการที่
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มภี ารกิจคล้ายคลึงกัน
อธิการบดีมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
ระดับควำมคิดเห็นต่อหลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภำพ
อธิการบดีออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่ทาให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯใช้ทรัพยากรต่างๆได้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
หลักกำรตอบสนอง
อธิการบดีสามารถดาเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการ
วางแผนให้หน่วยงานบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักภำระรับผิดชอบ
อธิการบดีมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
อธิการบดีมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ
อธิการบดีมีการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
ระดับควำมคิดเห็นต่อหลักภำระรับผิดชอบ
หลักควำมโปร่งใส
อธิการบดีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้
และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของท่านอธิการบดีได้โดยการติดต่อทาง
สายตรงผู้บริหาร
มีการดาเนินการให้ประชาชนรู้ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องได้

ค่ำเฉลี่ย
(X̅ )

S.D

ระดับ
ควำม
คิดเห็น

4.35

.660

มาก

4.28

.706

มาก

4.35

.693

มาก

4.33

.686

มำก

4.29

.712

มาก

4.33

.703

มาก

4.45

.669

มาก

4.42

.698

มาก

4.40
4.42

.727
.698

มาก
มำก

4.38

.719

มาก

4.42

.649

มาก

4.29

.718

มาก
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12
13

14
15
16
17

18
19

รำยกำร
ระดับควำมคิดเห็นต่อหลักควำมโปร่งใส
หลักกำรมีส่วนร่วม
อธิการบดีเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น และนาความคิดเห็นนั้น
มาประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผนงานในการพัฒนาคมหาวิทยาลัย
อธิการบดีเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมในพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ
ระดับควำมคิดเห็นต่อหลักกำรมีส่วนร่วม
หลักกำรกระจำยอำนำจ
อธิการบดีมีการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
หลักนิติธรรม
อธิการบดีใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่ระบุไว้
อธิการบดีใช้หลักการบริหารราชการและปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ
อธิการบดีมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไป
ตามระเบียบราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับควำมคิดเห็นต่อหลักนิติธรรม
หลักควำมเสมอภำค
อธิการบดีใช้กระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานที่ถูกต้องและเสมอภาค
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
อธิการบดีเน้นการบริหารงานโดยใช้ฉันทามติของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระดับควำมคิดเห็นต่อผู้บริหำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้อง
กับหลักธรรมำภิบำล10 องค์ประกอบ

ค่ำเฉลี่ย
(X̅ )

S.D

4.36

.695

ระดับ
ควำม
คิดเห็น
มำก

4.34

.748

มาก

4.29

.734

มาก

4.32

.741

มำก

4.31

.729

มาก

4.39

.710

มาก

4.40
4.42

.679
.660

มาก
มาก

4.40

.683

มำก

4.34

.731

มาก

4.39

.694

มาก

4.34

.702

มำก

จากตารางพบว่ า ความคิ ดเห็ นต่ อผู้ บริ หารด าเนิ นการบริ หารจั ดการสอดคล้ องกั บหลั ก
ธรรมาภิบาล 10 หลั ก พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็ น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
(X̅ =4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักธรรมาภิบาล ที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ หลัก
ภาระรั บ ผิ ด ชอบ(X̅ =4.42) รองลงมา คื อ หลั ก นิ ติ ธ รรม (X̅ =4.40) และหลั ก มุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ
(X̅ =4.39) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 5 กำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องและ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ
คณะกรรมการฯ ได้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ อ ธิ ก ารบดี นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ป ระกอบการ
ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
อธิกำรบดี
จุดเด่นที่ได้จัดทำไว้
1. การดาเนิ น งานที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากทีมงานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
2. การดาเนินงานที่ผ่านมามีการยึดกฎ ระเบียบ เป็นหลัก การทุจริตคอรัปชั่นต้องมีน้อย
ที่สุด
3. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือว่าการผลิตครูเป็นจุดเด่นมาก
4. มหาวิทยาลัยทางานเข้ากับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
5. พัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยปีการศึกษา 2559 จะมีการสอนวิชา
การศึกษาทั่วไปบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
6. ให้ทุกคณะพัฒนาสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศ โดยทาเป็นปีที่สอง
7. มีการจัดกิจกรรมบังคับ/เลือกให้กับนักศึกษา โดยมีการออก Transcript ให้ เพื่อ
นาไปใช้เป็นประโยชน์ในการไปสมัครงาน
8. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งกาหนดไว้ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน
เขียน โดยจัดสอบ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4
9. พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู เพื่อเป็น การให้ส วัส ดิการแก่กลุ่ มบุคลากรดังกล่าว มหาวิทยาลั ยจึงดาเนินการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการให้บุคลากรดังกล่าว
10. งบประมาณแผ่ น ดิ น ในส่ ว นของงบลงทุ น สามารถเบิ ก ได้ ถึ ง 91 % แต่ ส าหรั บ
งบประมาณเงินรายได้ยังเบิกจ่ายไม่บรรลุเป้าหมาย
ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบให้สถาบันราชภัฏเชียงราย กาญจนบุรี
และกาแพงเพชร มีการจั ดการศึกษาเกี่ย วกับ เมียนมาร์ จึงต้องการที่จะดาเนินการให้ ประสบ
ความสาเร็จ
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2. ปัญหาที่พยายามแก้ไขอยู่คือ วุฒิปริญญาโทของประเทศเมียนมาร์ ไม่เทียบเท่าวุฒิ
ปริญญาโทของไทย ดังนั้นอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทชาวเมียนมาร์ จึงไม่สามารถเป็นศักยภาพเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ ซึ่งอาจดาเนินการในลักษณะประกาศนียบัตร
3. นักศึกษาเมียนมาร์ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่สามารถเข้ามาเป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ได้ เนื่องจากจานวนปีที่เรียนในระดับมัธยมมีจานวนปีน้อยกว่าไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงใช้มติสภาวิชาการให้รับนักศึกษาเมียนมาร์ได้ สาหรับของมหาวิทยาลัยอาจรับอนุปริญญามา
เรียนก่อน
4. อยากให้มีการสอนนักศึกษาสาขาครู โดยใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
5. ต้ อ งการได้ พื้ น ที่ ข อง สปก.ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ส่ ว นขยายมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ครอบครอง
6. ต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของกล้วยไข่ให้มีความเด่นดังเป็นที่รู้จักโดยกว้างขวาง
ปัญหำ/อุปสรรค
1. คุณวุฒิของอาจารย์ต่า มีการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นจานวนมาก แต่เรียนไม่จบ
ตามระยะเวลา
2. ตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ยังมีจานวนไม่มาก และปีนี้อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเกษียณอายุราชการถึง 11 คน
3. อาจารย์มีการทาวิจัยน้อยลง ทั้งๆ ที่มีนโยบาย 1 งานวิจัย/1 คน
4. อาจารย์สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ทั้งๆ ที่กาหนดคะแนนสอบผ่านที่ 450 คะแนน
5. อาจารย์ยังไม่การนาผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ไปจดสิทธิบัตร
นักศึกษำ
ควำมภำคภูมิใจ
1. มหาวิทยาลั ยมีการจั ดการศึกษาที่ดี ดังนั้นการเข้าศึกษาต่อที่ไหนก็เหมือนกัน ทาให้
นักศึกษาได้มีโอกาสช่วยกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสได้ทางานเป็นทีม
2. การจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ความสนใจจากมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารจั ด
งบประมาณสนับสนุนให้
3. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศอบอุ่น สร้างความสุข มีการจัดการเรียน
การสอน โดยให้ความรัก ความรู้ และส่งเสริมด้านจริยธรรมอีกด้วย เช่น อาจารย์ผู้สอนบางท่าน
เช็คชื่อนักศึกษาก่อนเข้าเรียน การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา การที่นักศึกษาพาน้องนักศึกษาไป
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ไหว้พระ ณ วัดพระบรมธาตุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้สามารถพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้า
ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ซึ่งทาให้สถาบันต่างๆ จะต้องมี
การเพิ่มในเรื่ องของการใช้ภ าษาให้ มากขึ้น สิ่งที่เสนอคือ อยากให้ มหาวิทยาลั ยช่ว ยสนับสนุน
ในเรื่องของภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น กว่าเดิม ถ้าเป็นไปได้ควรจะให้ อาจารย์ห รือบุคลากรใน
มหาวิทยาลั ย เวลาสอนควรมีการพูดภาษาอังกฤษเป็นบางส่ว นบ้าง เช่น คาศัพท์ที่จาเป็น ซึ่ง
ปัจจุบันมีการเรียนวิชาเรียนเกี่ยวกั บภาษาเพิ่มขึ้นแต่ยังเกิดปัญหาด้านภาษา จึงอยากให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกิจกรรม
2. เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ดาเนินการเร็วกว่าเดิม เนื่องจากการดาเนินการช้า
ทาให้นักศึกษาเกิดความเดือดร้อน
3. อยากให้มหาวิทยาลัยมีการรับน้องรูปแบบเดิมกลับมาเพื่อให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้พบปะ
พูดคุยกัน
4. อยากให้มหาวิทยาลัยติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้องเพราะบางห้องมีอากาศ
ร้อน ทาให้เรียนไม่มีความสุข
5. สิ่งที่อยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุน ทางด้านงบประมาณในการจัด
กิ จ กรรมมากขึ้ น เหมาะสมกั บ กิ จ กรรม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นให้ ดี ขึ้ น มี ค วาม
สะดวกสบาย ทันสมัย และมีความพร้อมต่อการเรียนมากขึ้น
6. ควรเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ และปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามากขึ้น
7. ควรปรับตารางการเรียน จากเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็น 2 ช่วง คือ ครั้งละ 2 คาบ
และ 1 คาบ
8. อยากให้มหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรการเรียนให้เข้ากับตลาดแรงงานในอนาคต
9. อยากให้เพิ่มกิจกรรมในชั้นเรียนที่สามารถนาไปใช้ในภายหน้าได้
10. อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาควรมีตาราหลัก เนื่องจากปัจจุบันใช้ เอกสารการแผ่น
ปลิวเป็นจานวนมาก
11. มหาวิทยาลัยควรให้อาจารย์ผู้สอนกวดขันการแต่งการของนักศึกษาในการเข้าเรียน
ทุกครั้ง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  65

ศิษย์เก่ำ
1. นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเป็นคนสู้งาน ปรับตัวเข้ากับงานได้ หนักเอาเบาสู้
2. อยากให้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
3. นักศึกษาควรจะอ่านงานวิจัยได้ ใช้งานวิจัยเป็นและสามารถนาปัญหาของของชุมชนมา
ทาวิจัยได้
4. การเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้เป็นอย่างดี
ผู้ประกอบกำร
1. มหาวิทยาลัยควรจะเน้นให้นักศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา ไปสอนให้นักเรียนอ่านออก
และเขียนได้
2. ด้านความประพฤติ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นที่น่าชื่นชม พอที่จะพัฒนาตนเองได้
3. อยากให้มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกงาน หรือจบไปแล้วเป็นผู้ที่ มี
ความคิดสร้างสรรค์
4. มี ค วามพอใจที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เมื่ อ มาศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แล้ ว สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยึดนิติรัฐ ไม่ทาอะไรที่ไม่ถูกต้อง
5. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จบจากมหาวิทยาลัยในบางปีสามารถสอบเลื่อนตาแหน่งได้ทั้งรุ่นที่มา
ศึกษา
6. นักศึกษาที่มาศึกษาต่อได้รับประสบการณ์จากอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ พิพากษา อัยการ
เป็นอย่างมาก
7. มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาอยู่
ในกฎ ระเบียบ
8. มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ จ บในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
โดยมีการสรรหาอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้ความสามารถมาสอน
ประธำนสภำคณำจำรย์ฯ
1. ในอนาคตอยากเห็นมหาวิทยาลัยพัฒนาไปพร้อมๆ กับพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
เป็นหลัก แต่น้องๆ รุ่นใหม่ อาจมีปัญหาการออกไปสัมผัสกับชุมชนค่อนข้างน้อย ไม่เข้าใจบทบาท
ในการให้บริการชุมชน
2. อาจารย์ใหม่มีความเข้าใจในเรื่องการสอนย่างเดียว
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กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ตรงกับท้องถิ่น
2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความอดทน
จุดด้อย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ยังไม่มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด ที่ชัดเจน
2. ในระดับจังหวัด จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่
ตาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
3. งานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ยังมีการจัดทาที่น้อย
มาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดีมาก
แต่ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ในแต่ ล ะไตรมาสยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ รั ฐ บาลก าหนด
มหาวิ ทยาลั ย ควรเร่ งรั ดให้ มี การเบิ ก จ่ า ยให้ เ ป็น ไปตามเป้า หมายในปีง บประมาณต่ อไป ส่ ว น
งบประมาณเงินรายได้แม้จะไม่มีกาหนดเป้าหมายแต่ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณให้
ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กาหนด
2. ในภาวะที่นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยควรดาเนินการทบทวนแผนการรับนักศึกษาโดย
มีมาตรการรองรั บ เช่น การสร้างหลักสูตรใหม่ จัดระบบการเรียนการสอนในหลายๆช่องทาง
หลักสูตรเทียบโอน
3. ควรยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
ของสกอ. ให้สูงยิ่งขึ้น อย่างน้อยควรอยู่ในระดับดี
4. การพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และตาแหน่ง
ทางวิชาการควรมีแผนพัฒนาและต่อเนื่องและกากับให้เป็นไปตามแผน สาหรับการพัฒนาอาจารย์
เพื่อ ให้ มีคุณ วุฒิ สู ง ขึ้น ควรพิ จ ารณาความหลากหลายของสถาบั นและคุณภาพมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย
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5. เนื่องจากการเผยแพร่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอในที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ แต่มีจานวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ยังน้อย เพียงร้อยละ 20.32 จึงควรพัฒนาการ
เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารให้มากขึ้น โดยการให้ความรู้ทักษะในการเขียนบทความเพื่อลงใน
วารสาร พร้อมทั้งเชิดชูบทความวิจัยดีเด่น
6. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่มีทาเลที่ตั้งใกล้กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ยน
คือประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยเฉพาะที่ศูนย์การศึกษาแม่สอดของมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นโอกาส
อันดีในการทาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานฯลฯ ใน
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เช่นการผลิตบัณฑิตครู ภาษาประจาชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
งานบริการวิชาการที่น่าจะทาได้ดีในระยะแรกๆก็คือเปิดการอบรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ
เน้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษี ธุรกิจค้าปลีก บัญชี โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง
กฎหมายเบื้องต้นของประเทศทั้งสองฯลฯ โดยจัดเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาศึกษาต่อเนื่องระยะสั้น
จบแล้วได้ประกาศนียบัตร หลักสูตรที่จัด มีทั้ง 2 ภาษาสามารถเอื้อให้คนทั้งสองประเทศสามารถ
เข้าศึกษาอบรมได้
7. การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย ง แต่ คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานมี ข้อ สั ง เกตว่ า การบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมือ ที่ส าคั ญที่ ใช้ ควบคู่ กับ การ
วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์การ เพราะการนาแผนไปปฏิบัติหรือการดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้นั้นอาจมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการทาให้การดาเนินงานตามแผนไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจึงต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักการการบริหารความเสี่ยง
โดยวิเคราะห์แผนว่าในแต่ ละกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรมในแผนนั้น อาจมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่มี
โอกาสเกิดขึ้นแล้วจะดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วนามากาหนดเป็นประเภทความเสี่ยงและ
วางแผนบริหารความเสี่ยง มิใช่นาปัญหาหรือเรื่องทีไม่อยู่ในแผนมาดาเนินการ
8. มหาวิทยาลั ย มีเขตบริ การทางการศึกษาที่อ ยู่ช ายแดน ติดต่อกับประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ สมควรสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม กับสถาบันหรือองค์กร ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ของประเทศสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัย ให้จริงจัง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
9. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นเวลายาวนาน
จึงสมควรรวบรวม ประวัติความเป็นมา ความเชื่อมโยงในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม การ
วิจัยสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น ให้เป็นระบบ เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังให้ยั่งยืนสืบไป

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  68

คณะครุศำสตร์
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของคณะครุศำสตร์
คณะครุ ศาสตร์ ได้จั ด ให้ มีก ารประเมินผลสั มฤทธิ์ ในการปฏิบัติ งานของคณะโดยแบ่ ง
ประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ซึ่งมีผล
การประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 23 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 18 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 1 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 4 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
78.26
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 11,534,590.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
10,987,898.40 บาท
งบประมาณคงเหลือ
546,691.60 บาท
คิดเป็นร้อยละ
95.26
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
คณะครุ ศาสตร์ ได้จั ดทาแผนพัฒ นาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของหน่ว ยงานประเมิน
ภายนอก โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวนโครงกำร/
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/ โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
11
11
-

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่ยัง
ไม่ถึง
ระยะเวลำที่
จัดกิจกรรม
-

ร้อยละ
ควำม
สำเร็จ
100

4

4

-

-

100

2
3

2
3

-

-

100
100

6

6

-

-

100

26
100

26
100

-

-

จากตารางพบว่าคณะครุศาสตร์ได้นาข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก โดยได้
กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน 26 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 26 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100.00
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง
โดยกาหนดประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
1) บุ ค ลากรขาดประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น งาน ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
2) จานวนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรลดลง
3) จานวนบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษไม่เพียงพอ
มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จานวนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กาแพงเพชรลดลง
3. จานวนบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการ
ส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุคคลทีม่ ีความต้องการ
พิเศษไม่เพียงพอ
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
50

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100

50

100

50

100

50

100
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1.กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
คณะครุศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวนนักศึกษาผู้มารายงานตัว
ดังต่อไปนี้
สำขำวิชำ
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
รวม

แผนรับนักศึกษำ
60
60
30
30
30
60
60
60
60
510

จำนวนผู้สมัคร
110
140
94
98
89
115
72
76
122
1017

จำนวนรำยงำนตัว
56
58
28
29
29
60
59
50
57
484

จากตารางพบว่าสาขาที่มีนักศึกษาสมัครสูงสุดได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รองลงมา
คือ สาขาวิชาภาษาไทย จานวนนักศึกษาที่รับเป็นไปตามแผนทุกหลักสูตร นับว่าคณะยังเป็นที่นิยม
ในการเข้าศึกษา
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
คณะได้ดาเนินงานจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (KPI) ครบ
ทั้ง 12 ตัว และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน
ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร(คะแนนรายองค์ ป ระกอบ) โดย
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
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ลำดับ

โปรแกรมวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภำพรวม

ผลกำร
ประเมิน
2.85
2.86
2.91
3.15
3.13
2.84
2.87
2.96
2.77
2.83
3.11
3.00
3.06
3.15
2.96

ระดับ
คุณภำพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปำนกลำง

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 5
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการประถมศึกษา
นอกจากนั้ น ผลการประเมิน ที่อยู่ ในระดับ ปานกลางมี 7 หลั กสู ตร โดยภาพรวมคณะมีผ ลการ
ประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังแสดงได้ตามตาราง
สำขำวิชำ

คุณธรรม
จริยธรรม

ควำมรู้

การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์

4.82
4.82
4.67

4.18
4.49
4.25

ทักษะ
ทำง
ปัญญำ
4.25
4.30
4.34

ควำมสัมพัน
วิเครำะห์ จัดกำร
ธ์ระหว่ำง
เชิงตัวเลข เรียนรู้
บุคคลฯ
4.32
4.15
4.23
4.63
4.54
4.41
4.54
4.45
4.55

เฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.33
4.53
4.47
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สำขำวิชำ

คุณธรรม
จริยธรรม

ควำมรู้

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา
ภาษาจีน

4.7
4.55
4.46
4.34
4.59

4.59
3.66
4.16
4.25
4.47

ทักษะ
ทำง
ปัญญำ
4.62
3.37
4.12
4.32
4.47

ควำมสัมพัน
วิเครำะห์ จัดกำร
ธ์ระหว่ำง
เชิงตัวเลข เรียนรู้
บุคคลฯ
4.64
4.48
4.53
4.63
3.91
4.23
4.41
4.19
4.01
4.42
4.43
4.33
4.53
4.27
4.22

เฉลี่ย
̅)
(𝒙
4.59
4.25
4.23
4.34
4.43

คณะครุศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี
มาก จานวน 2 สาขาวิชา และ ระดับดี จานวน 6สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ค่อนข้างมาก
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด)
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ลิ เ กนั ก ศึ ก ษาครู เพชรกรุ ครุ ศิ ล ป์ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
คณะ
พลศึกษา
ภาษาจีน
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
รวม

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ
34
13
52
75
88
27
100
76
116
581

จำนวน
แบบสอบถำม
31
10
49
69
74
24
87
63
102
509

มีงำนทำ
27
10
46
63
63
23
84
55
93
464

ศึกษำ
ต่อ

ร้อยละกำรมี
งำนทำ
87.10%
100.00%
93.88%
93.31%
85.14%
95.84%
96.56%
87.31%
91.18%
91.16
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จากตารางพบว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจานวน 581 คน ตอบแบบสอบถาม 509 คิด
เป็นร้อยละ 87.44 พบว่ามีงานทา 464 คน คิดเป็นร้อยละ 91.16 นับว่าบัณฑิตสาขาครุศาสตร์จบ
แล้วมีงานทาอยู่ในระดับสูงเกินร้อยละ 80 ทุกหลักสูตร
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 81 คน แยกเป็น ปริญญา
ตรี จานวน 2 คน ปริญญาโท จานวน 59 คน และ ปริญญาเอก จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
24.69
บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีจานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ
20.99
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อำจำรย์
2
52(5)
7(1)
61(6)

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
6(1)
1
6
7
12(2)
8

ศำสตรำจำรย์
-

จำนวน
2
59(6)
20(1)
81(8)

2. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ได้จัดทาวิจัย โดยจานวนงานวิจัย
ซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
41
41

ร้อยละ
100
100

จากตารางพบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน มีจานวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
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ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
1,259,100.00
650,000.00
1,909,100.00

ร้อยละ
65.95
34.05
100.00

คณะได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 65.95 และ
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกร้อยละ 34.05 นับว่างบประมาณที่ใช้ในการวิจัยยังใช้
งบประมาณภายในเป็นหลักซึ่งควรจะหาแหลงทุนจากภายนอกให้มากขึ้น
จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
6
10
10
15
41

ร้อยละ
14.63
24.39
24.39
36.59
100.00

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  77

3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 11 โครงการ ดังนี้
1. โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)
2. โครงการค่ายการประถมศึกษาอาสาพัฒนา
3. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการเรียนการสอน (กิจกรรมอบรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สาหรับผู้สูงอายุ)
4. โครงการการบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์สู่การบริการวิชาการ
5. โครงการปฐมวัย จิตอาสา พัฒนาสังคม
6. โครงการอบรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ
7. โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
8. โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
9. โครงการอบรมภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
10. โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
11. โครงการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนของโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมวันวัฒนธรรม
2. กรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
3. กิจกรรมไหว้ครูประจาปี
4. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
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กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คณะครุ ศ าสตร์ โดยฝ่ ายกิ จ การนั ก ศึกษาและศิล ปวัฒ นธรรม ได้จั ดกิจ กรรมด้า นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีทั้งกิจกรรมภาคบังคับ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งนักศึกษา
มีส่วนร่วมทั้งในด้านการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
กิจ กรรมวัน วัฒ นธรรมและส่ งเสริ มการเผยแพร่วั ฒ นธรรมทั้ง ในและต่า งประเทศ ใน
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาแพงเพชร ซึ่งในกิ จ กรรมดังกล่ า ว มีการเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรมของนักศึกษาทั้ง 8
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้นาเสนอกิจกรรมลิเกนักศึกษาครู
“เพชรกรุ ครุศิลป์ ”และกิจกรรมการแสดงระบากระยาสารท อันเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจั งหวัดกาแพงเพชรและจั งหวัดใกล้ เคียงนอกจากนี้ นักศึกษาครุศาสตร์ ยั งได้ร่ว ม
แข่งขันประกวดลิเกชิงถ้วยพระบาทสมเด็จ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
และได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงลิเกแก่ชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชรอีกด้วย อีกทั้ง
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มชมรมดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ ยนศิล ปะและวัฒ นธรรม ใน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2559 ณ Royal University of Fine Arts (RUFA) ประเทศ
กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความร่วมมือทางการศึกษา เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการ
แสดงดนตรีและนาฏศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับ
สากลเพื่อประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ย วของประเทศไทย และเพื่อให้ นักศึกษาและบุคลากรได้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากประสบการณ์ ต รงในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีระดับชาติ
งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ยังไม่ได้ดาเนิน การด้านงานวิจัยสร้างสรรค์
แต่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการแสดงลิเก อันเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ที่โดดเด่นในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ซึ่งเมื่ อนักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกฝนจาก
ศิลปินลิเกที่มีชื่อเสียง จนสามารถออกแสดงในงานต่างๆ และพัฒนาการเผยแพร่กิจกรรมไปยัง
ชุมชนต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร และนักเรียนนักศึกษา อื่นๆ ต่อไป
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เครือข่ำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการลงนาม
ความร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกันในการทานุบารุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
จานวน 8 เครือข่าย ดังนี้
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
2. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 8 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ
3. ชมรมลิเกจังหวัดกาแพงเพชร
4. สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
5. ชุมชนนครชุม
6. ชุมชนคลองลาน
7. โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
8. โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
5. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
คณะครุ ศาสตร์ มีการน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นส่ ว นหนึ่งในการบริห าร
จัดการ ได้แก่ ระบบ MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ) ระบบ E-PAR
(ระบบรายงานผลปฏิบัติราชการ) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เป็นต้น
แผนพัฒนำหน่วยงำน
คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2556 – 2560 จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก/ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและมีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจาปี 2558 และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 โดยในแผนมีตัวชี้วัด จานวน 23 ตัว และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของคณบดีคณะครุศำสตร์
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

3.39
3.49
3.57
3.38
3.46
3.70
3.60
3.52

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
1.14
1.14
1.14
1.20
1.15
1.18
1.15
1.16

ระดับกำร
ปฏิบัติ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มำก

อันดับ
6
4
3
7
5
1
2

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
คณบดี โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.52,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากมี
3 ด้านได้แก่ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและด้านการ
บริหารงานบุคคล นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง คือ ด้านการบริหารงาน ด้านการสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการริเริ่มสืบสานวัฒนธรรมลิเก มีการ
แข่งขันในระดับชาติ และมีการขยายผลลงสู่ชุมชนโดยสอนให้กับผู้สูงอายุในอบต.คลองน้าไหล
2. มีผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ทุกสาขาวิชามีงานบริการวิชาการสาขาละ 1
โครงการ ได้รับเสียงตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะค่ายคณิตศาสตร์ที่เป็นต้นแบบในการ
จัดค่ายอื่นๆ
3. คณะครุศาสตร์ยังคงเป็นคณะที่มีนักศึกษาต้องการเรียนมาก กระบวนการผลิตและ
ผลการมีงานทา ความพึงพอใจของบัณฑิต ยังอยู่ในระดับสูง
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
1. อยากให้ พัฒนาภาษาอังกฤษโดยลงลึกไปตามสาขาวิชา ไม่ใช่การอบรมในภาพรวม
เพื่อให้เกิด specialist ในแต่ละสาขา
2. อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
3. อยากให้พัฒนาพื้นที่โรงเรียนอนุบาล เพื่อการต่อยอดการศึกษาต่อไปในระดับประถม
มัธยม
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. คณะควรให้ความสนใจในการดาเนินงานด้านการวิจัย เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก
ภายนอกน้อย อาจารย์ยังไม่ได้ทาผลงานวิจัยมากนัก ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของคณะ
ให้มากขึ้น การฝึกเขียนโครงการวิจัย เพื่อขอทุนจากภายนอกรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
งานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและคณะควรมีเครือข่ายการวิจัยให้มากขึ้น
2. ควรมีการร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในการผลิตนักศึกษาสายครู โดยคณะเป็นแกนหลักใน
ส่วนของวิชาครู
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
คณะ โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีซึ่งมีผลการประเมิน ในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 31 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 31 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
3,375,900.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
3,332,523.50 บาท
งบประมาณคงเหลือ
43,376.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ
98.72
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยงปรากฏผล ดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 และดาเนินงานในปีการศึกษา 2558
โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด
19

จำนวนโครงกำร/
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
19
-

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่ยัง
ไม่ถึง
ระยะเวลำที่
จัดกิจกรรม
-

ร้อยละ
ควำมสำเร็จ
100

4

4

-

-

100

1
1

1
1

-

-

100
100

7

7

-

-

100

32
100

32
100

-

-

100
100

จากตารางพบว่ า คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ น าข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมากาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน
32 โครงการ/กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 32 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า
คณะได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุ มภายในและบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลั ก
ของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาเลื อกโครงการ ที่มีความเสี่ยงสูง
จานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/
บทความวิชาการ/การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
3. พัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความเป็นเลิศ
3.1 พัฒนาโปรแกรมวิชาภาษาวิชาภาษาอังกฤษสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ
3.2 พัฒนาโปรแกรมวิชาภาษาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ
4. อยู่อย่างสุขใจใต้ร่มพิกุล
5. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
6. การบริหารจัดการงานด้านธุรการ (การจัดส่งหนังสือราชการ/บันทึกข้อความ แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องล่าช้า ไม่ทั่วถึง)
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 6 โครงการ ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. พัฒนาคณาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
2. ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน สร้างสรรค์/บทความ
วิชาการ/การจดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบัตรงานวิจัย
งาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม
3. พัฒนาโปรแกรมวิชาสูค่ วามเป็นเลิศ
4. อยู่อย่างสุขใจใต้ร่มพิกุล
5. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
6. การบริหารจัดการงานด้านธุรการ
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
66.67

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100

66.67

100

61.67
61.54
55.56
60.00
62.02

100
100
100
100
100
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1. กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
หลักสูตร

แผนรับ

ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล)
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภูมิสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น
ครุศาสตรบัณฑิต

แผนรับ
30
30
60
40
40
40
30
30
80
225
30
635

จำนวน
ผู้สมัคร รำยงำนตัว
29
55
12
121
71
78
29
67
44
34
25
15
9
25
17
80
43
196
127
21
17
692
423

จากตารางพบว่าสาขาที่มีนักศึกษาสมัครสูงสุดได้แก่ สาขาภาษาไทย รองลงมา คือ สาขา
ภาษาอังกฤษ และสาขาที่มีนักศึกษาสมัครน้อยที่สุดคือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ) โดยคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินฯ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์

ผลกำรประเมิน
2.42
3.49
3.00
2.11
2.88

ระดับคุณภำพ
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภำพรวม

ผลกำรประเมิน
2.73
1.59
3.18
2.99
2.76
2.93
2.73

ระดับคุณภำพ
ปานกลาง
น้อย
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ
2.73 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (8 สาขาวิชา) สาขาที่
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2 สาขา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน และ
สาขาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แสดงได้
ตามตาราง

สำขำวิชำ

ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้ำน
ควำมรู้
ควำมสำม
ำรถทำง
วิชำกำร

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
การพัฒนาสังคม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์
ภาษาไทย
ดนตรีศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

4.64
4.38
4.64
4.20
4.83
4.20
3.50

4.39
4.34
4.39
4.27
4.69
4.10
4.10

ด้ำนทักษะ
ด้ำน ควำมสัมพัน
ทักษะ
ธ์ระหว่ำง
ทำง
บุคคลและ
ปัญญำ
ควำม
รับผิดชอบ
4.39
4.34
4.39
4.27
4.69
4.10
4.10

4.39
4.34
4.39
4.27
4.69
4.10
4.10

ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์
ตัวเลข
ผลกำร
กำรสื่อสำร ประเมิน
และกำรใช้ โดยรวม
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4.39
4.39
4.34
4.34
4.39
4.39
4.27
4.27
4.69
4.69
4.10
4.10
4.10
4.10
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สำขำวิชำ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
รวม

ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้ำน
ควำมรู้
ควำมสำม
ำรถทำง
วิชำกำร

ด้ำนทักษะ
ด้ำน ควำมสัมพัน
ทักษะ
ธ์ระหว่ำง
ทำง
บุคคลและ
ปัญญำ
ควำม
รับผิดชอบ

ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์
ตัวเลข
ผลกำร
กำรสื่อสำร ประเมิน
และกำรใช้ โดยรวม
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ยังไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา

4.34

4.34

ยังไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
ยังไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
ยังไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
4.26
4.37

4.31

4.33

จากตารางพบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่มีผลการการ
ประเมินอยู่ในระดับดี (จานวน 6 สาขาวิชา) และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 1
สาขาวิชา คือสาขาวิชาภาษาไทย นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด)
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้
1.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่าน
ทานองเสนาะ ในหัวข้อ “เสนาะจริงยิ่งเรื่องแต่ปางบรรพ์ ดั่งดวงจันทร์คันธรสจรุงใจ” ศิลปะการ
อ่านกวีนิ พนธ์ไ ทย จาก เรื่ องรามเกีย รติ์ ในโครงการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมไทย สาขาวิช า
ภาษาไทย รางวัล “เพชรพิบูล”ครั้งที่ 4 โดยแข่งขันกันในกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
1.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 การประกวด
เรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับภาคเหนือ
1.3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้น
ชุมชนศึกษาในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
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โครงการสืบสาน พระราชดาริ รุ่นที่ 6 RDPB CAMP เพื่อเรียนรู้งานตามโครงการ โดยเป็น 1 ใน
25 ทีมจากทั้งหมด 80 โครงการทั่ว ประเทศ
1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเป็นตัวแทนภาคเหนือในการประกวดรายการ
Bao Young Blood ซึ่งจัดโดย บจก.เวิร์คพอยต์ จากัด (มหาชน)
2. นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU
ASEAN AMBASSADOR 2015 โดยร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซีย
นอกจากรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแล้วนี้ นักศึกษายัง ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมอบรมมารยาท
ไทย กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE KPRU 2016 รวมถึงได้รับ
ทุนการศึกษา สนับสนุนจากองค์กรภายนอกเนื่องจากเรียนดี และมีจิตอาสา อีกทั้ง ยังมีนักศึกษา
ได้รับการยกย่องชมเชยจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ข่าวสด ว่าประพฤติตนเป็นผู้มีกตัญญู เนื่องจาก
ช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพ
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
สำขำวิชำ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์
การพัฒนาสังคม
ภาษาไทย
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

ผู้สำเร็จ
ผู้ตอบ
กำรศึกษำ แบบสอบถำม
2
5
15
16
34
77
200
349

1
2
11
11
27
50
166
268

มีงำนทำก่อน
สำเร็จ
กำรศึกษำ
6
28
34

มีงำนทำหลัง
สำเร็จ
กำรศึกษำ
1
2
10
7
23
32
97
172

ศึกษำ
ต่อ

ร้อย
ละ

-

100
100
91.00
63.64
85.19
82.06
71.33
76.11

5
3
8

จากตารางพบว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจานวน 349 คน ตอบแบบสอบถามจานวน
268 คน พบว่าบัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา 172 คน คิดเป็นร้อยละ 76.11 โดยสาขาที่
บัณฑิตมีงานทามากที่สุดคือสาขาสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ
100 และสาขาที่บัณฑิตมีงานทาน้อยที่สุดคือ สาขาการพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 63.64
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ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งสิ้น 96 คน แบ่งเป็น ปริญญาตรี จานวน 19 คน ปริญญาโท จานวน 62 คน และ ปริญญาเอก
จานวน 15 คน
บุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีจานวน
13 คน เมื่อคิดสัดส่วนการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เป็นร้อยละ
13.54 โดยแบ่ง เป็นตาแหน่ งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 และรอง
ศาสตราจารย์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
ปริญญาตรี
19
ปริญญาโท
54 (1)
5
3
ปริญญาเอก
10 (4)
2
3
รวม
83
7
6
-

จำนวน
19
62
15
96

ร้อยละ
19.79
64.58
15.63
100.00

หมำยเหตุ ในวงเล็บคืออยู่ระหว่างการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาวิจัย
โดยจานวนงานวิจัยซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
5
13
18

ร้อยละ
27.78
72.22
100

จากการทาวิจัยของคณาจารย์พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน มีจานวน 5 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 27.78 และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ จานวน 13 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 72.22
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ทุนและแหล่งทุน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ
งบประมาณทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
1,684,294
850,000
2,534,294

ร้อยละ
66.46
33.54
100.00

จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
4
4
13
7
29

ร้อยละ
3.45
13.79
13.79
44.83
24.14
100

จากตารางงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่พบว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
มีร้อยละ 44.83
เครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิจัย
1. เครือข่ายความร่วมมือ (MOA) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1.1 มหาวิทยาลัย Universiti Padjadjaran เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่
วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 - 4 พฤษภาคม 2560
1.2 มหาวิทยาลัย Kunming University of Technology เมืองยุนนาน มลฑล
คุนหมิง ประเทศจีน มีความร่วมมือตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 – 18 กันยายน 2564
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2. เครือข่ายความร่วมมือ MOR, MOA, MOC กับมหาวิทยาลัยในประเทศ ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่วันที่
เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้น
ไป (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
3. เครือข่ายความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานท้องถิ่น
3.1 องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวง อ าเภอคลองลาน จั งหวั ดกาแพงเพชร
(โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินโครงการบริการ
วิชาการจานวน 19 โครงการ
1. นิทรรศการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา
พ.ศ. 2558 “พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา”
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย
(ค่ายต้นกล้า ประชาธิปไตย ปี7)
5. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน
6. การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย
7. การศึกษาภาคสนามเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศและ
สิ่งแวดล้อม
8. แข่งขันทักษะภาษาจีน
9. บริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว)
10. สัมมนาเรื่อง “สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้า ในบริบท
ของอาเซียน”
11. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
12. เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน
13. ความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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14. การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
15. บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
16. โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสาหรับเยาวชนทั่วไปและบุคลากรท้องถิ่น
(รู้ทันกฎหมายค้าประกัน จานอง)
17. เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสันติสุขของชุมชนและสังคม
18. บริการอบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ไทย
19. ดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
1. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. ท้องถิ่นจังหวัด
3. โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
4. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชุม
5. สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
6. สถานีอุตุนิยมวิทยากาแพงเพชร
7. สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร
8. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาแพงเพชร
9. เครือข่ายผู้นาชุมชนท้องถิ่น
10. ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร (ศปจ.กพ.)
4. กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 13 โครงการ ได้แก่
1. นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กิจกรรมทาบุญขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และเป็นกิจกรรมที่โปรแกรมวิชาและกลุ่มวิชาจัดขึ้น อีก 10 กิจกรรม เช่น กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมศิลปะสัญจร กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น
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งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ค วามสามารถในด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยเป็นผู้คิดค้นระบาชากังราวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ และยัง
ต่ อ ยอดพั ฒ นา เป็ น โครงการสร้ า งนวั ต กรรมหุ่ น ระบ าชากั ง ราว ถ่ า ยทอดอั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ปะ
กาแพงเพชรเพื่อ ส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ ย ว ในปั จจุบั นได้มี การดาเนิ นการต่ อเนื่อ ง โดยการสร้า ง
มาตรฐาน“ระบารวมเผ่าชาวเขา”
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เช่น บริการอบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ค่ายภาษาไทย) นาผลงานภาพวาดของ
นั ก ศึก ษาไปจั ด แสดงในกิ จ กรรมนิ ท รรศการโครงการศิล ปนิ พ นธ์ ของนั กศึ กษา และนัก ศึก ษา
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้นชุมชนศึกษา เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่องกระยาสารทกล้วยไข่ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15
เครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
1. ศูนย์จริยศึกษา สธ จังหวัดกาแพงเพชร
2. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
3. University Padjadjaran Indonesia
4. มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน
5. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
ผู้บริหารคณะได้สนับสนุนให้บุคลากรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการที่
เหมาะสมกั บ ภารกิจ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ท รั พ ยากรเกิ ด ความคุ้ ม ค่ าทั้ ง ด้ า นต้น ทุ น แรงงานและ
ระยะเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารงาน
คณะได้ น าสารสนเทศออนไลน์ ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน แบ่ ง เป็ น ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
(4 ระบบ) เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (KPRU MIS) ระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบ 3D GF KPRU) ระบบสารสนเทศการบริหารแผนกลยุทธ์ (SPIS) สาหรับบุคลากร
(12 ระบบ) เช่น ระบบการบริหารงานบุ คคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal) ระบบเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents) เป็นต้น
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2. ด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น
2.1 สาหรับอาจารย์ ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์สาหรับอาจารย์ผู้สอน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning)
2.2 สาหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 10 ระบบ เช่น ตารางเรียน ตารางสอน ตาราง
สอบ สาหรับนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนสาหรับนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์สาหรับ
นักศึกษา ระบบประเมินการสอนออนไลน์สาหรับนักศึกษา เป็นต้น
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
และธรรมำภิบำลของคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

4.24
4.29
4.26
4.35
4.29
4.54
4.40
4.35

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.69
0.70
0.77
0.70
0.71
0.62
0.67
0.70

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มำก

อันดับ
6
4
5
3
4
1
2

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้า น มี ผ ลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.35, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.54, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.62) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.40, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.67) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.24, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.69)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล
2. มีโปรแกรมวิชาหลากหลายทาให้สามารถให้บริการชุมชนได้หลายรูปแบบ
3. มีบุคลากรได้รับทุนจานวนมาก
4. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
5. โปรแกรมวิชาภาษาไทยร่วมมือกับรัฐบาลไปอบรมให้ความรู้ภาษาไทยกับชาวพม่า
6. พื้นที่เศรษฐกิจได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 อบรม
เกี่ยวกับการทาอย่างไรให้คนทางานถึงจะมีความสุข โดยเป็นงานบริการวิชาการครอบคุลมพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก
อุปสรรคปัญหำ
1. ขาดแคลนอาจารย์ อัตราจ้าง 50:50
2. คณะรับผิดชอบรายวิชามาก ภาระงานสอนเกิน
3. กระบวนการสรรหา บุคลากรมีข้อกาหนดการสอบ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการได้
บุคลากร
4. ในอนาคตอยากเห็น มหาวิทยาลัยพัฒนาไปพร้อมกับพื้นที่โดย มหาวิทยาลัยจะต้อง
เป็นหลัก แต่น้องๆรุ่นใหม่อาจมีปัญหาการออกไปสัมผัสชุมชนค่อนข้างน้อย ทาให้ไม่เข้าใจบทบาท
ในด้านการให้บริการชุมชน
5. จานวนนักศึกษาน้อยกว่าเป้าที่วางไว้
6. การประเมินคุณภาพหลักสูตรมีค่าคะแนนต่า 10 หลักสูตร พบว่าอยู่ในระดับดี 2
หลักสูตร ปานกลาง 7 หลักสูตร น้อย 1 หลักสูตร
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ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. แผนการรับนักศึกษาเมื่อกาหนดแผนการรับนักศึกษาไปแล้วปรากฏว่ามีนักศึกษามา
รายงานตัวไม่ครบตามจานวนที่วางแผนไว้ทางคณะควรศึกษาว่าเป็นปัญหาจากสาเหตุใดเพื่อจะได้
หาทางแก้ไขปัญหาในปีถัดไป
2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรมีหลักสูตรอยู่ในระดับคุณภาพดี 2 หลักสูตร นอกนั้นอยู่
ในระดับคุณภาพปานกลางและน้อย ทางคณะจะต้องมีการตรวจสอบและในการประเมินคุณภาพ
ครั้งต่อไปจะต้องให้อยู่ในคุณภาพระดับดีให้ได้และหลักสูตรที่อยู่ในระดับคุณภาพดีอยู่แล้วจะต้อง
รักษาสถานภาพให้อยู่ในระดับดีเหมือนเดิม
3. ควรเร่งรัดให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
ควรตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาต่อควรเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วย
4. เมือ่ ดูสัดส่วนของอาจารย์กับผู้ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการพบว่ามีจานวนน้อยมาก ทาง
คณะควรหาทางเร่งรัดให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นาผลงานทางวิชาการไปขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
5. จากข้อ 4 เนื่องจากมีอาจารย์บางส่วนไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทางคณะอาจ
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยจัดทาระเบียบในการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษเพื่อจะได้เป็น
ขวัญและกาลังใจ
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คณะวิทยำกำรจัดกำร
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะโดย
แบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีซึ่งมี
ผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
คณะวิทยาการจัดการมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 28 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 21 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
75.00
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2,512,260 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
2,396,308 บาท
งบประมาณคงเหลือ
115,952 บาท
คิดเป็นร้อยละ
95.38
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
คณะวิทยาการจั ด การ ได้ จั ดท าแผนพัฒ นาคุ ณภาพตามข้อ เสนอแนะในการประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และได้ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพฯ และได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557
โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
โครงกำร/
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/ โครงกำร/
ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
-

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่ยัง
ร้อยละ
ไม่ถึง
ควำมสำเร็จ
ระยะเวลำที่
จัดกิจกรรม
-

-

13

8

3

2

61.54

3
8

1
3

1
2

1
1

33.33
37.5

11

5

5

1

45.45

35
100

19
54.29

11
31.43

5
14.29

จากตารางพบว่าคณะวิทยาการจัดการได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการ
จานวน 35 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 19 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.29
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า
1. คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงโดยทาการตั้งแต่งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
2. มีการจั ดประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลั ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559/ปีการศึกษา 2558 เพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง
3. กาหนดประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
1). จานวนอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการน้อยกว่าเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอาจารย์เข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ)
2). ประชาชนและเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด (โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
3). ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า (โครงการ “Memorandum
of Under Standing” University of Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย)
4. มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
โดยรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
6. ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
70.00

1. จานวนอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการน้อยกว่า
เป้าหมาย (โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ)
2. ประชาชนและเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
50.00
เป็นไปตามที่กาหนด (โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
3. ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า อยู่ระหว่างการดาเนินการ
(โครงการ “Memorandum of Under Standing”
University of Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย)
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100.00
100.00
100.00
100.00
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1.กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี แ ผนการรั บนั ก ศึ ก ษา จ านวนผู้ ส มั ค ร จานวนนั กศึ ก ษาผู้ ม า
รายงานตัวดังต่อไปนี้
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
เศรษฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี

สำขำวิชำ
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงินการธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนรับ
นักศึกษำ
40
40
40
80
40
60
40

จำนวน
ผู้สมัคร
32
57
69
79
33
54
32

จำนวน
รำยงำนตัว
18
27
48
45
16
29
29

การบัญชี
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
รวม

80
20
460

131
17
527

78
6
315

จากตารางพบว่าสาขาที่มีนักศึกษาสมัครสูงสุดได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี รองลงมาคือ
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะที่มีนักศึกษาสมัครน้อยที่สุดคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การคลัง และทุกสาขามีการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
คณะได้ดาเนินงานจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (KPI) ครบ
ทั้งทุกตัวบ่งชี้ และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ผลการประเมิ น คุ ณ ภ าพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร(คะแนนรายองค์ ป ระกอบ)
โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โปรแกรมวิชำ
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
การเงินการธนาคาร
2.45
ปานกลาง
การจัดการทั่วไป
3.63
ดี
การตลาด
3.20
ดี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3.29
ดี
การบัญชี
2.94
ปานกลาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.25
ดี
นิเทศศาสตร์
3.11
ดี
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
3.25
ดี
ภำพรวม
3.14
ดี

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะมีผลการประเมินทุกหลักสูตรใน
ภาพรวมอยู่ระดับดีและมีหลักสูตรอยู่ในระดับดี 6 หลักสูตร ส่วนระดับปานกลาง 2 หลักสูตรได้แก่
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร และ การบัญชี
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังแสดงได้ตามตาราง

โปรแกรมวิชำ

ควำมรู้

คุณธรรม

ทักษะ
ปัญญำ

ทักษะ
สัมพันธ์

ทักษะ
ตัวเลข

ควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
รวม

1. การบัญชี
2. การจัดการทั่วไป
3. การตลาด
4. การเงินการธนาคาร
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ท่องเที่ยวและการโรงแรม
7. นิเทศศาสตร์
8. เศรษฐศาสตร์

4.33
4.22
4.29
4.13
4.01
4.11
3.98
-

4.65
4.66
5.00
3.86
4.11
4.04
3.84
-

4.12
4.09
4.33
4.80
4.01
3.96
3.48
-

4.46
4.22
5.00
3.83
4.21
3.93
3.40
-

4.15
4.34
4.22
3.53
4.06
3.73
3.52
-

4.34
4.31
4.56
3.89
4.08
3.90
3.64
-
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คณะวิทยาการจั ดการมีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับดีมาก 1 หลักสูตรได้แก่ การตลาด ส่วนหลักสูตรอื่นอีก 6 หลักสูตร บัณฑิตมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด)
ในปี การศึกษา 2558 มีนั กศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ To be number one teen dancercise จาก
สาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคเหนือ โครงการน้าดื่มสิงห์ แอร์โรบิก แห่งประเทศไทยครั้ง
ที่ 5 จากบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จากัด
3. ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ KPRU Cheerleading Championship 2016 จากกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีจังหวัดลพบุรี
5. โครงการ 10 สุ ดยอดแผนธุ ร กิ จ ระดับ ประเทศ 2016 กรมเจรจาการค้า ระหว่ า ง
ประเทศกระทรวงพาณิชย์
6. รางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการDTN Business Plan Award 2016 “Stars
from Thailand, Expant to Asean, Goes Global” ชื่อแผนธุรกิจ : คัสเตอร์ไรซ์เบอร์รี่ จาก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
7. ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการ
โรงแรม จากคณะอุ ต สาหกรรมการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ววิ ท ยาลั ย วั ง ไกลกั ง วล และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8. ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงในงานกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกาแพง
จากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาแพงเพชร
9. รางวัลนักร้องดีเด่นงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ 12 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
10.รางวัลชมเชยการเขียนแผนธุรกิจ : SME ไทยก้าวไกลสู่สังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี
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ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
จำนวนผู้สำเร็จ
จำนวน
มีงำนทำ
กำรศึกษำ
แบบสอบถำม ก่อนสำเร็จ
การตลาด
9
8
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14
12
นิเทศศาสตร์
18
12
การเงินการธนาคาร
18
14
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76
57
7
การจัดการทั่วไป
75
49
14
การบัญชี
85
72
10
รวม
295
224
31
คณะ

มีงำนทำ
หลังสำเร็จ
8
12
10
14
43
30
59
176

ศึกษำ ร้อยละกำร
ต่อ
มีงำนทำ
100.00
100.00
83.33
100.00
86.00
85.72
91.94
0
91.19

จากตารางพบว่า บั ณ ฑิต ที่ส าเร็ จ การศึ กษาจ านวน 295 คน ตอบแบบสอบถาม 224
คิดเป็นร้อยละ 75.93 พบว่ามีงานทา 174 คน คิดเป็นร้อยละ 91.19 โดยหลักสูตรที่มีบัณฑิตมีงาน
ท าร้ อ ยละ 100 ได้ แ ก่ ห ลั ก สู ต รการเงิ น การธนาคาร การตลาด และอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
รองลงมาได้แก่ การบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจและน้อยที่สุดได้แก่นิเทศศาสตร์
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อำจำรย์
28(5)
2(2)
30(7)

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
7
5(2)
12(2)

1
1

ศำสตรำจำรย์

จำนวน
35(5)
8(4)
43(9)

คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 43 คน แยกเป็น
ปริญญาโท จานวน 35 คน และ ปริญญาเอก จานวน 8 คนคิดเป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 22.86
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีจานวน 15 คน แยก
เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 14 คน และรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน เมื่อคิด
สัดส่วนการดารงตาแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 34.88
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2. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาวิ จัย โดยจานวน
งานวิจัยซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
6
3
9

ร้อยละ
66.67
33.33
100.00

จากการทาวิจัยของคณาจารย์พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน มีจานวน 6 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 66.67
ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
2,847,498.66
2,847,498.66

ร้อยละ
100
100.00

คณะได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 88.20 และ
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพียงร้อยละ 11.80
จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
จานวนอาจารย์ ที่ทาวิจัย 39 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 นับว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ยังให้
ความสาคัญในการทางานวิจัยเป็นอย่างมาก
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จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
22
4
2
5
33

ร้อยละ
66.67
12.12
6.06
15.15
0.00
100.00

จากตารางงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่พบว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และ กลุ่ม 2 ถึงร้อยละ 78.79
เครือข่ำย
คณะวิทยาการจัดการได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างเครือข่ายด้าน
การวิจัย ดังนี้
1. คณะฯ มีการจัดทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งราย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร เพื่อร่ว มกันจัดกิจกรรม
วิชาการด้านการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอื่น ๆ
โดยในการจัดกิจกรรมในแต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่เป็นเครือข่ายจะผลัดกัน
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ โดยการจัดการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016
วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซีย นและสากล” ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการ
จัดการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งคณะฯ ได้จัดส่งอาจารย์เข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 6 คน โดยนาเสนอแบบ Oral presentation
จานวน 1 คน และนาเสนอแบบ Poster จานวน 5 คน
2. คณะฯ เข้าร่ วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะมีเครือข่ายงานวิจัยภายในประเทศแต่ยังไม่มีเครือข่ายต่างประเทศ และคณะมีกิจกรรมร่วมมือ
ในการดาเนินงานการวิจัยร่วมกันในเครือข่าย
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3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 10 โครงการ ดังนี้
1. ปลูกจิตสานึกและส่งเสริมความกตัญญูให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรยายพิเศษ เรื่อง “พ่อ” ฮีโร่คนแรกของลูกชาย และความรัก
ครั้งแรกของลูกสาว
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการยกระดับธุรกิจชุมชน
4. โครงการการจัดการการเงินเพื่อชุมชน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการนาเที่ยวเพื่อชุมชน
6. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
7. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชิงปฏิบัติการในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
9. โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
10. โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชดำริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “การ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน”
2. โครงการการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาตามแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ำย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกดาเนิ น การให้ บ ริ การวิช าการแก่ ชุ มชน โดยมี เ ครื อ ข่า ยที่ใ ห้ ความร่ ว มมื อ จ านวน 1
เครือข่าย ดังนี้
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1. คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสานักบริการและจัดหารายได้ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาแพงเพชร จัดโครงการปลูกจิ ตสานึกและส่งเสริมความกตัญญูให้ กับเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรยายพิเศษ เรื่อง “พ่อ” ฮีโร่คนแรกของ
ลูกชาย และความรักครั้งแรกของลูกสาว
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 12 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ
2. โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
3. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ
4. โครงการทากระทงอย่างไทยด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ
5. กิจรกรมทาบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทาบุญคณะ
6. กิจกรรมปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ
7. การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ
8. โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์
9. พิธีรดน้าดาหัวอดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
10. สงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์มิตรภาพน้องพี่วิทยาการจัดการ
12. แห่เทียนเข้าพรรษา
กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยการปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
อาทิเช่นกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ กิจกรรมทาบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทาบุญคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมทากระทงอย่างไทยด้วย
ใบตองและวัส ดุธ รรมชาติ กิจ กรรมสงกรานต์ราชภัฏ และการรณรงค์ให้ บุคลากรและนักศึกษา
แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ เป็นต้น
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งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการดาเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์
คิดค้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีดา ได้ดาเนินการจัดทาวิจั ยการบูรณาการระหว่างการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม :
กรณี การจัดการเรียนการสอนการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1). ศึกษาบริบทของการจัดงานประเพณีของจังหวัดกาแพงเพชร และความต้องการรับ
บริการวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ
2). พัฒนาวิธีการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการเรียนการสอน และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3). ประเมินผลวิธีการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : กรณีการจัดการเรียนการสอนการตลาด
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการบูรณาการการเรียน
การสอนและวั ฒ นธรรมไทยในรายวิ ช าด าเนิ น การและการจั ด ท าอาหารไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้านอาหารไทย 5 ภาค และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานในอนาคต
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกดังนี้
1. การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ หน่ ว ยงานภายนอก โดยได้เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ชุมชน หน่วยงานของจังหวัด ซึ่งมีการ
เผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น งานแห่เทียนข้าวพรรษา กิจกรรมลอยกระทง ประเพณี
สารทไทยกล้วยไข่กาแพงเพชร ประเพณีนบพระเล่นเพลง ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ไปโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้ง
มีการแจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ ความสาคัญของวันดังกล่าว
2. การดาเนินกิจกรรมภายใน จัดโครงการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในให้กับนักศึกษา เช่น กิจกรรมทากระทง การทาพานไหว้ครู ประเพณีสงกานต์ราชภัฎ ประเพณี
ลอยกระทง การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาโปรแกรมต่าง ๆฯลฯและได้ดาเนินการเผยแพร่
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นผ่านสื่อออนไลน์ของคณะ คือ เผยแพร่ผ่าน Website, Facebook, Page
ของคณะวิทยาการจัดการ และ Facebook Page ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
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เครือข่ำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนิ นกิจกรรมในด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิเช่น สานักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
องค์การบริหาร - ส่วนจังหวัดกาแพงเพชร สานักวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานพัฒนา
สั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ ฯ ลฯ ซึ่ง นอกเหนือจากนี้ คณะวิ ทยาการจัด การยั งได้ด าเนิ น
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับ UNIVERSITY OF DANANG, UNIVERSITY OF
ECONOMICS ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร
แผนพัฒนำหน่วยงำน
ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได้มีการดาเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ดังนี้
1. การประชุมคณาจารย์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค และ
จั ด ทาแผนพั ฒ นาคณะ โดยการศึก ษานโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แผน ระเบีย บข้ อบั งคั บต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน เพื่อนามาใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจและบริหารงาน
2. การประชุมที่ปรึกษา รองคณบดี และหัวหน้างานเพื่อให้จัดทาโครงการในการพัฒนา
งานที่ได้รับมอบหมายและจัดทาโครงการในระดับคณะ หรือกระตุ้นให้โปรแกรมวิชาทาโครงการที่
เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เป็นปัญหา โครงการที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะฯลฯ
3. แผนพัฒนาหน่วยงาน ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร สาระสาคัญ
ของแผนพัฒนาคณะ
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
และธรรมำภิบำลของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

4.08
4.09
4.09
4.16
4.02
4.35
4.08
4.12

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.81
0.86
0.94
0.91
0.94
0.84
1.62
0.89

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

อันดับ
4
3
3
2
5
1
4

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.12, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย =4.35, ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน=0.84) รองลงมา คื อ ด้ า นภาวะผู้ น าและการท างานเป็ น ที ม อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย=4.16, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.91) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.02, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.94)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดที่ไปแข่งขันได้รับรางวัลการแข่ งขันในโครงการ 10
สุดยอดแผนธุรกิจระดับ ประเทศ 2016 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
2. มีชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่แข่งขันได้รางวัล To be Number one อันดับ 5
ของประเทศ
ปัญหำอุปสรรค
1. ศาสตร์ทางคณะวิทยาการมีผู้ตรวจผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการค่อนข้างน้อย
และจากัด
2. อาจารย์ร่วมประชุมจัดการความรู้ของคณะค่อนข้างน้อย
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
1. มาตรการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากรให้ เ ป็ นไปตามกฎ ระเบีย บ หรื อ
บทลงโทษอย่างเคร่งครัด
2. งบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร
3. มีงบประมาณสาหรับส่วนกลางเพื่อใช้บริหารจัดการพัฒนาคณะให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. คณะได้ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์โดยบรรลุเป้าหมายเพียงร้อยละ 75 นับว่า
ยังน้อย ควรจะพิจารณาในการกาหนดเป้าหมายในตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ในครั้งต่อไป และควร
พิจารณาว่าเป้าหมายที่ไม่บรรลุเป็นเพราะสาเหตุใดมีผลกระทบต่อพันธกิจที่สาคัญหรือไม่ ข้อเด่น
ของคณะที่ใช้จ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 95 นับว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่เมื่ อเปรียบเทียบกับผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์นับว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ด้านการผลิ ตบั ณฑิตนับ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตั้งแต่จานวนนักศึกษาที่มีความต้องการ
ศึกษา ผลการประเมินในแต่ละหลักสูตรที่อยู่ในระดับที่ดี ความพึงพอใจและภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิตอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการได้รับรางวัลเชิดชูผลงานของนักศึกษา อย่างไรก็ดีคณะควรมีการ
วิจัยประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งนี้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทันความต้องการของการ
เปลี่ยนแปลง
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3. คณะมีอาจารย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกแต่อาจารย์
ยังมีผลงานทางวิชาการที่ยังต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงควรมีการพัฒนาอาจารย์ในด้านนี้ให้จริงจัง
เนื่องจากคณะวิเคราะห์แล้วว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งของคณะ
4. ในการพัฒนางานด้านการวิจัยจะเห็นว่าจานวนอาจารย์ที่ทางานวิจัยมีอัตราที่สูงซึ่งเป็น
ต้นทุนที่ดี อย่างไรก็ดีคณะควรแสวงหาแหล่ง ทุนภายนอกเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยให้มากขึ้น ด้วย
การพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพให้สูงขึ้น การประสานงานกับเครือข่าย การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ที่ประสบความสาเร็จในการวิจัย การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัยให้มากขึ้น
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
คณะโดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 22 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 18 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 4 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
81.82
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 3,374,416.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
3,339,130.11 บาท
งบประมาณคงเหลือ
35,285.89 บาท
คิดเป็นร้อยละ
98.95
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัยและได้ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพฯ และได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557
โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
โครงกำร/ โครงกำร/
กิจกรรมที่
ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่
ยังไม่ถึง ควำมสำเร็จ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด ดำเนินกำร
ระยะเวลำที่
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)
1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
13
13
100
ในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
2
2
100
บัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1
1
100
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
1
1
100
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
1
1
100
จัดการ
รวมทั้งหมด
18
18
100
คิดเป็นร้อยละ
100
100
100

จากตารางพบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการจานวน 18 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
คณบดีเป็นประธาน และมีรองคณบดีทุกคน ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจของคณะและประธาน
โปรแกรมทุกโปรแกรมวิชาเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันวิเคราะห์ ระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรื อปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ ทั้ง 5 ด้าน และประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ตามแบบ RM-1 RM 2 และ RM 2-1 จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมด 23 โครงการ พบว่า
มี 3 โครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือและจัดการศึกษาสู่มาตรฐานประชาคมอาเซียน
3. โครงการศูน ย์ การเรี ย นรู้ เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและพระ
ราชเสาวนีย์
มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือและจัด
การศึกษาสูม่ าตรฐานประชาคมอาเซียน

3. โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อ
ธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและ
พระราชเสาวนีย์
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
จากทั้งหมด 5 กิจกรรม
ได้ดาเนินการในกิจกรรมที่
1-3 ได้ร้อยละ 100
ส่วนกิจกรรที่ 4 และ 5
ดาเนินการได้ร้อยละ 50
จากทั้งหมด 5 กิจกรรม
ได้ดาเนินการในกิจกรรมที่
1-4 ได้ร้อยละ100
ส่วนกิจกรรมที่ 5 ดาเนินการได้
ร้อยละ 50
ได้ดาเนินการ ได้ร้อยละ 100

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12เดือน
การดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 กิจกรรม
ดาเนินการได้ร้อยละ 100

50

100

การดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 5 กิจกรรม
ดาเนินการได้ร้อยละ 100
-
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1.กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนการรับนักศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวนนักศึกษา
ผู้มารายงานตัวดังต่อไปนี้
หลักสูตร

สำขำวิชำ

ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี

เคมี
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญา

รวม

แผนรับ
นักศึกษำ
30
30
30
30
20
30
30
30

จำนวน
ผู้สมัคร
36
17
22
55
14
31
94
18

จำนวน
รำยงำนตัว
23
7
13
26
7
11
25
6

30
30

13
59

9
25

290

359

152

จากตารางพบว่ า สาขาที่ มี นั ก ศึ ก ษาสมั ค รสู ง สุ ด ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์
รองลงมาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี สองปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต
และวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะที่มีนักศึกษาสมัครน้อยที่สุดคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทุกสาขาวิชามีการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
คณะได้ดาเนินงานจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (KPI) ครบ
ทั้ง 12 ตัว และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร(คะแนนรายองค์ ป ระกอบ) โดย
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
หลักสูตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภำพรวม

ผลกำรประเมิน
3.75
2.87
2.73
2.59
3.39
2.81
3.30
3.45
2.26
3.02

ระดับคุณภำพ
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะมีผลการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง มี สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาการประถมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังแสดงได้ตามตาราง

สำขำวิชำ

ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม

เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4.46
3.92
4.64
4.20

ด้ำนทักษะ
ด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์
ด้ำน ควำมสัมพันธ์
ด้ำนควำมรู้
ตัวเลข
ผลกำร
ทักษะ
ระหว่ำง
ควำมสำมำรถ
กำรสื่อสำร ประเมิน
ทำง
บุคคลและ
ทำงวิชำกำร
และกำรใช้ โดยรวม
ปัญญำ
ควำม
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สำรสนเทศ
4.40
4.20
4.27
4.40
4.35
3.69
3.57
3.90
3.67
3.75
4.60
4.56
5.00
4.58
4.68
4.11
3.90
4.53
3.87
4.12
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สำขำวิชำ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม
4.29

ด้ำนทักษะ
ด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์
ด้ำน ควำมสัมพันธ์
ด้ำนควำมรู้
ตัวเลข
ผลกำร
ทักษะ
ระหว่ำง
ควำมสำมำรถ
กำรสื่อสำร ประเมิน
ทำง
บุคคลและ
ทำงวิชำกำร
และกำรใช้ โดยรวม
ปัญญำ
ควำม
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สำรสนเทศ
3.74
3.96
3.90
3.90
3.96

4.33

4.53

4.49

4.08

4.08

4.55

3.82
4.33
ยังไม่มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษา
ยังไม่มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษา

4.00

4.29

3.98

4.18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก จานวน 1 สาขาวิชา และ ระดับดี จานวน 6 สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจค่อนข้างมาก
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด)
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุมณฑา เที่ยงดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ
2. นางสาวนิศาชล ปันแสน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่น
ประจาปีที่ 48
3. นางสาวกันธิยา เส้าเปา นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์ และนางสาวสมพร สิทธิแพทย์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
4. นางสาวอัจฉราพร เมทา ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการนาเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์
โครงการจัดประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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5. นางสาวกันธิยา เส้าเปา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การหาดีเทอร์มิแนนต์ข
องสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า 3 ในวารสาร สักทอง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 2(2)
6. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การคานวณหาดิเทอร์
มิแนนต์ของเมทริกซ์มิติ 4x4 โดยการใช้เมทริกซ์สมมูลและการเพิ่มหลักของเมทริกซ์ ในวารสาร
สักทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2(2)
7. นางสาวกานดา พูลเพียร นางสาวพรรณราย กลิ่นรุ่ง ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ วิชาการเกษตรครั้งที่ 2 เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์สาขาที่เกียวข้อง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
คณะ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
สาธารณสุขศาสตร์
รวม

จำนวนผู้สำเร็จ
จำนวน
มีงำนทำ
กำรศึกษำ
แบบสอบถำม ก่อนสำเร็จ
8
0
3
2
9
7
16
16
19
24
56
143

16
16
14
23
45
123

0

มีงำนทำ
หลังสำเร็จ
2
6
13
15
10
21
40
107

ศึกษำ ร้อยละกำร
ต่อ
มีงำนทำ
100.00%
85.71%

0

81.25%
93.75%
71.43%
91.30%
88.88%
86.99

จากตารางพบว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจานวน 141 คน ตอบแบบสอบถาม 123 คิด
เป็นร้อยละ 87.23 มีงานทา 107 คน คิดเป็นร้อยละ 86.99 แสดงว่าบัณฑิตของคณะเมื่อจบไปแล้ว
มีงานทาอยู่ในระดับสูง
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ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 คณะคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มีบุ คลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 56 คน แยกเป็น ปริญญาตรี จานวน 1 คน ปริญญาโท จานวน 43
คน และ ปริญญาเอก จานวน 12 คน
บุคลากรสังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีจานวน
25 คน แยกเป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 20 คน และรองศาสตราจารย์ จานวน 5 คน
เมื่อคิดสัดส่วนการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ
44.64 (ตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ คิดเป็น ร้อยละ 35.71 และตาแหน่งรองศาสตราจารย์
คิดเป็น ร้อยละ 8.93
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อำจำรย์
1
28(3)
3(1)
32(4)

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วย
รอง
ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
12(1)
7(2)
19(3)

ศำสตรำจำรย์

จำนวน
1
43(4)
12(3)
56(7)

3
2
5

หมายเหตุ ในวงเล็บคืออยู่ระหว่างการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทาวิจัย
โดยจานวนงานวิจัยซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
52
52

ร้อยละ
100
100
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จากการทาวิจัยของคณาจารย์พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน มีจานวน 15
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.24
ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
205,000
1,409,788
1,614,788

ร้อยละ
12.70
87.30
100.00

จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
24
15
2
6
5
52

ร้อยละ
46.154
28.846
3.846
11.538
9.615
100.00

จากตารางงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่พบว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และ กลุ่ม 2 ถึงร้อยละ 75.00
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เครือข่ำย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย จานวน 7 เครือข่ายดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมจัดประชุมวิชาการ
URU International Conference on Science and Technology 2016 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ท าบัน ทึ ก
ข้อ ตกลงร่ ว มมื อ กั บ คณะวิ ทยาศาสตร์ ธ รรมชาติ มหาวิท ยาลั ย แห่ ง ชาติล าว ในด้า นวิ ช าการ
การวิจัย บริการวิช าการ กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒ นธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีกิจกรรมดังนี้
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมจัดงาน
นาเสนอผลงานวิจัยและงานบุญวิทยาศาสตร์ วันที่ 28-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ไป
น าเสนอผลงานวิจั ย จ านวน 3 คน และ ผศ.ปรัช ญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์
พร้อมด้วย รศ.ดร. พงศ์ชัย กลิ่นหอม อาจารย์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโปรแกรมวิชาและร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
2.2 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเคมี และนางสาวชารีรัตน์
ทองทา นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี เข้าร่วมนาเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(International Congress: Botanical research in Tropical Asia) วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558
ณ Lao Plaza Hotel
2.3 คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานวิจั ย และจัดงานสั ปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ วันที่ 17-19
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ในวันที่ 30 สิงหาคม
2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จากัด ได้ร่วมมือกับนักวิจัย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมา
ชีวะกุลอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการดาเนินงานวิจัย
เรื่อง การผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacterxylinum ในน้ามะม่วง
5. โรงงานผลิ ตเฉาก๊วยชากังราว ได้ร่ว มมือกับ อาจารย์อธิรดา บุญเดช และอาจารย์
ธนากร วงษศา อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาชีววิทยา ในการดาเนินงานวิจัย เรื่อง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเฉาก๊วย
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6. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วว.) ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และสถาบันการศึกษาในจังหวัด ดาเนินงานวิจัยเพื่อสร้างโรงงานพลังงานเอทานอลต้นแบบ
7. วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกาแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาแพงเพชร ให้ คาปรึ กษาและร่ ว มมือ กับวิทยาลั ย เทคนิคจังหวัดกาแพงเพชร ในการ
ดาเนินงานและพัฒนาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์และนักศึกษา
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 16 โครงการ ดังนี้
1. บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม ทั ก ษะทางเคมี ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 4
(โปรแกรมวิชาเคมี)
3. บริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์
4. ชีววิทยาร่วมใจบริการวิชาการ
5. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
7. เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
9. บริการวิชาการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในผู้สูงอายุและผู้นาชุมชน
10. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
11. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์
12. พัฒนาการแพทย์แผนไทย
13. พัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุคนครชุม
14. บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์
15. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
16. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2559
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โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชดำริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์
เครือข่ำย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกดาเนิ น การให้ บ ริ การวิช าการแก่ชุมชน โดยมีเครือข่ายที่ให้ ความร่ว มมือ จานวน 12
เครือข่าย ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลนครไตรตรึงษ์
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย ทางอาหาร ร่ ว มจั ดทาการทดสอบความช านาญห้ องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์
บริการ
6. ปตท.สผ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น โดยสนับสนุนในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัด
กาแพงเพชร
8. เครือข่ายชมรมแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านกาแพงเพชร
9. เครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอยลับงา
10. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. สหกรณ์การเกษตร
12. คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
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4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการค่ายอาสาบาเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมและบูรณาการ
การเรียนรู้เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
2. กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ อาเซียน เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2559
4. กิจกรรมค่ายผู้นานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
5. กิจกรรม “ราชภัฏลอยกระทง”
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (บายศรีสู่ขวัญ)
7. กิจกรรมทาบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. กิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2558
9. กิจกรรมพิธีร ดน้าดาหั วอาจารย์อาวุโ สเนื่องในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปี 2559 “คณะวิทย์ฯ รวมใจ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์”
งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ยังไม่ได้ดาเนิน การด้านงานวิจัยสร้างสรรค์
แต่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการแสดงลิเก อันเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ที่โดดเด่นในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ซึ่งเมื่ อนักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกฝนจาก
ศิลปินลิเกที่มีชื่อเสียงแล้วจึงสามารถออกแสดงในงานต่างๆ และพัฒนาการเผยแพร่กิจกรรมไปยัง
ชุมชนต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร และนักเรียนนักศึกษา อื่นๆ ต่อไป
เครือข่ำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งภายในต่างประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรม
ร่วมกันในการทานุบารุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 เครือข่าย ดังนี้
1. ความร่วมมือกับมหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือ 10 สถาบัน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
และกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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2. ความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ความร่ ว มทางวิ ช าการและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษากั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
5. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ให้ ความส าคัญกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหาร โดยดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการงานประกัน
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. การพัฒนาเว็บไซด์คณะสาหรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา
และผู้ ที่ส นใจ สามารถเยี่ ย มชมเว็ บ ไซด์แ ละฐานข้ อ มูล ต่ า ง ๆ ของคณะฯ ผ่ า นทางอุป กรณ์ ที่
หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แทปเล๊ต และโทรศัพท์มือถือ
4. ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในและภายนอกคณะฯ สาหรับการประชาสัมพันธ์คณะฯ โดยมีระบบสารสนเทศรองรับ
แผนพัฒนำหน่วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสาคัญกับการกาหนดแนวทางพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งในระดับหน่วยงานที่สังกัดคณะ และแนวทางพัฒนาคณะ โดยนาข้อมูลจากหลายส่วนมาร่วมกัน
พิจารณา ได้แก่
1. ผลการดาเนินการที่ผ่านมา เทียบกับเป้าหมายเชิงคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย
2. แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
และธรรมำภิบำลของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

4.12
4.08
4.20
4.17
4.28
4.44
4.23
4.22

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.82
0.87
0.83
0.93
0.82
0.85
0.88
0.85

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

อันดับ
6
7
4
5
2
1
3

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.22, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย =4.44, ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน=0.85) รองลงมา คื อ ด้ า นการสื่ อ สารและการสร้ า งเครื อ ข่ า ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย=4.28, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.12,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. มีงานวิจัยที่หลากหลาย เช่น ไวน์กล้วยไข่ มีการบูรณาการการเรียนการสอน และมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ปัญหำอุปสรรค
1. สาชาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรไม่มีผู้สนใจเรียน
2. บุคลากรส่วนใหญ่ลาเรียนนอกเวลา ไม่สามารถลาเต็มเวลาได้ เนื่องจากมีบุคลากร 5
คน ตามเกณฑ์มาตรฐาน หากขาดคนใดคนหนึ่งต้องหาบุคลากรทดแทน ซึ่งมีผลต่องบประมาณการ
จ้างภายหลัง
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
1. อยากให้ มี ก ารทบทวนเรื่ อ งภาระงานของอาจารย์ มี ก รอบภาระงาน การท างาน
นอกเหนือจากงานสอนสามารถนามาเป็นภาระงานได้
2. การเพิ่มจานวนของผลงานวิชาการค่อนข้างยาก อยากให้มีการจัดอบรม หรือการทา
workshopเพื่อให้เกิดงาน
3. ขออัตรากาลังคืนเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณในสาขานั้นๆ
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. ควรมี ก ารร่ ว มมื อกั บ คณะอื่ น ในการผลิ ต นั กศึ ก ษาในสายครู เช่น ร่ว มมือ กั บคณะ
ครุศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้วุฒิครู ถ้าเรื่องห้องทดลองอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์ โดย
ให้เด็กเป็นศักยภาพของทั้งสองคณะ
2. ควรมีหลักสูตรใหม่ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน
3. ถ้าจานวนนักศึกษาลดลง ควรมีการปรับ โดยเน้นการวิจัยแทน
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คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะ
โดยแบ่ ง ประเด็ น การประเมิ น ออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 22 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 1
ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 21 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
95.45
2. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
1,951,020.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
1,893,142.19 บาท
งบประมาณคงเหลือ
65,437.81 บาท
คิดเป็นร้อยละ
96.66
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี การศึกษา 2557 โดยดาเนินการในปีการศึกษา 2558 และ
สรุปผลการดาเนินงานดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
4. องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวนโครงกำร/
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/
โครงกำร/ โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่
ร้อยละ
กิจกรรมที่ยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
ควำมสำเร็จ
ถึงระยะเวลำที่
ทั้งหมด ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)
7
7
100
8

8

-

-

100

1

1

-

-

100

2

2

-

-

100

1

1

-

-

100

23
100

23
100

-

-

100
100

จากตารางพบว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน 23 กิจกรรม สามารถ
ดาเนินการได้ 23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมได้ดาเนินงานความเสี่ ยงตามแผนบริห ารความเสี่ ยง โดย
ลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังเพื่อ
กาหนดการตอบสนองความเสี่ยง (RM 2-1) โดยมีระดับความเสี่ยงดังนี้
1. ด้านการบริ ห ารและพัฒ นาอาจารย์ : I/อาจารย์ประจาหลั ก สู ตรยัง ไม่มีผ ลงานทาง
วิชาการย้อนหลังในรอบ 5 ปี มีระดับความเสี่ยง : 16 (สูง)
2. ด้านการเงิน : F1/การดาเนินการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ส่งผล
การคืนงบประมาณ มีระดับความเสี่ยง : 15 (สูง)
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ : C2/ระบบการตรวจนับพัสดุประจาปียังขาด
ประสิทธิภาพ มีระดับความเสี่ยง : 12 (สูง)
4. เมื่อได้ความเสี่ยงและแยกตามประเภทความเสี่ยงแล้ว จึงนามาหาแนวทางตอบสนอง
ความเสี่ ย ง โดยก าหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบเพื่อ กาหนดแผนงานกิ จกรรมควบคุ มความเสี่ ย งนั้ นๆ ใน
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (Rm-3)
5. คณะกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
(RM-4) ตามแผนงานกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงโดยรายงานความก้าวหน้าร้อยละความคืบหน้า
ของแผนงานนั้นๆ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
6. คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแผนได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนหาแนวทางการไขปัญหา
มาดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ พร้อมสรุปผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการประจาคณะ รอบ 12
เดือน (RM-5) และผลประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการในการเปลี่ยนแปลงระดับความ
เสี่ยงเพื่อสรุปการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ (Rm-6)
มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
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ประเด็นควำมเสี่ยง
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
- อาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่มีผลงานทางวิชาการย้อนหลังในรอบ 5 ปี
ด้านการเงิน
- การดาเนินการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ส่งผลการคืน
งบประมาณ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ระบบการตรวจนับพัสดุประจาปียังขาดประสิทธิภาพ
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผล
กำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน

80

80

60

100

60

100

60

80
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1. กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต

ปริญญาตรี 4 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

แผนรับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
การจัดการโลจิสติกส์
รวมทั้งสิ้น

แผนรับ
60
30
30
30
30
30
60
270

จำนวน
ผู้สมัคร
31
39
12
14
19
9
100
224

รำยงำนตัว
24
26
9
9
16
8
73
165

จากตารางพบว่าสาขาที่มีนักศึกษาสมัครสูงสุดได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รองลงมา
คือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนสาขาที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกากับติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน TQF โดยยึดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คณะได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
กิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติ 5 ประการครบถ้วนเสริมนอกเวลาให้กับนักศึกษา
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ตารางแสดงผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คะแนนที่ได้

ผลประเมิน
2.30
2.67
2.88
2.97
3.20
2.97
2.83

ระดับคุณภำพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่
อยู่ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี พลั งงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ และมีสาขาที่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 สาขา คือ สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการดาเนินการได้มีหลักสูตรที่มีการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จ านวน 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรม โดยมีผลการประเมินในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 โดยแบ่งรายละเอียดตามคะแนน
เฉลี่ยรวมในแต่ละด้านการประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ดังนี้

4.43
4.6
4.24
4.82
4.24

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.53
0.52
0.43
0.41
0.45

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.81
4.50

0.41
0.46

มากที่สุก
มำก

รำยกำร

ค่ำเฉลี่ย

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะพิสัย
รวมทั้งหมด

แปลผล

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  140

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก จานวน 1 สาขาวิชา และระดับดี จานวน 6 สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจค่อนข้างมาก
กำรได้รับรำงวัล
1. รางวัล ชนะเลิ ศจากการประกวดโครงการส่ งเสริ มพื้ นที่ ชุ มชนสร้า งสรรค์ ด้ว ยพลั ง
เยาวชนภายใต้ความร่วมมือของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับ
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเชียร์ลีดดิ้ง (Cheerleading) ระดับอุดมศึกษา
(อายุ 18 ปีขึ้นไป) ดิวิชั่น 2 จากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 ในรายการ
“Thailand National Cheerleading Championships 2015” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ตารางสรุปภาวะการมีงานทาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

ผู้สำเร็จ
กำรศึกษ
ำ
11
62
31
35
42
16
197

ผู้ตอบ
แบบสอบถำ
ม
10
53
22
31
37
13
166

มีงำนทำ
ก่อนสำเร็จ
กำรศึกษำ
2
10
2
14

มีงำนทำหลัง
สำเร็จ
ศึกษำต่อ ร้อยละ
กำรศึกษำ
9
90.00
44
86.28
11
91.67
26
83.87
33
94.29
13
100.00
136
89.47

จากตารางพบว่ามีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจานวน 197 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน
166 คน คิดเป็นร้อยละ 84.26 เมื่อพิจารณาแล้วมีบัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษาจานวน
136 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
พัฒนาตนเอง สนับสนุนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจานวน 6 คน และดาเนินการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทจานวน 13 คน มีอาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 ท่าน รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ท่าน
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อำจำรย์
3
4 13*
4 6*
30

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
8 (6)

2 (1)

14

3

ศำสตรำจำรย์

จำนวน
3
34
10
47

หมำยเหตุ ( ) หมายถึง อยู่ระหว่างการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
* หมายถึง กาลังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. กำรวิจัย
จำนวนและร้อยละของงำนวิจัยที่ได้จัดทำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
14
17
31

ร้อยละ
45.16
54.83
100

จากการทาวิจัยของคณาจารย์พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน มีจานวน 14
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.16
ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณทุน
วิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน (31 ทุน)
แหล่งทุนภายนอก (1 ทุน)
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
4,026,560
475,000
4,501,560

ร้อยละ
89.45
10.55
100.00

จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
24
15
2
6
5
52

ร้อยละ
46.15
28.85
3.85
11.54
9.62
100.00

จากตารางงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่พบว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และ กลุ่ม 2 ถึงร้อยละ 75
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดาเนินงานด้านการบริการ
วิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
2. โครงการอบรม “ครูช่างก่อสร้างในโรงเรียน
3. โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเชิร์ฟเวอร์ในองค์กรปีที่ 5 หลักสูตร “Mikrotik Network
Training”
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)
5. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ
6. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
7. อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้แก่ชุมชนเรื่องการทาสมุดทามือและตกแต่งด้วยเดคูพาท
8. อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้แก่ชุมชนเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
9. โครงการเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ บริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น
เครือข่ำย
1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
2. บริษัท อินโนเวชั่นพูล เอเซีย จากัด
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งดานัง (Da Nang University of Technology-DUT
ดียูที) ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL) ประเทศมาเลเซีย
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม
ดังนี้
1. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
2. สานสัมพันธ์น้องใหม่
3. กิจกรรมนพบายศรีอัญชลีพระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่าง
4. กิจกรรมราชภัฎลอยกระทง
5. กำรบริหำรจัดกำร
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก โดยดาเนินการนาหลักว่าด้วยการบริหาร
กิจ การบ้ า นเมื องและสั ง คมที่ ดี “ธรรมาภิบ าล” มาบูร ณาการในการจั ดการ โดยค านึง ถึ ง
ผลประโยชน์ของคณะฯ ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล และมีการติดตามผล
การดาเนินการตามภารกิจเป็นรายไตรมาส
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
และธรรมำภิบำลของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

4.12

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.82

4.08
4.20
4.17
4.28
4.44
4.23
4.22

0.87
0.83
0.93
0.82
0.85
0.88
0.85

ระดับกำร
ปฏิบัติ อันดับ
มาก
6
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

7
4
5
2
1
3

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 มีผ ลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.22, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด คือ ด้านคุณธรรมและจริ ย ธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =4.44, ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.85) รองลงมา คื อ ด้ านการสื่ อสารและการสร้า งเครื อข่ า ย อยู่ใ นระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.28, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=4.12, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.82)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา ทางคณะให้นักศึกษาจัดทาโครงการเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ และบางครั้งจะมีการจัดทาโครงการที่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดตามที่
มีการจัดงานตามสถาบันต่างๆ
2. งานวิจัยของคณะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาจานวนงานวิจัยของคณะอยู่ในระดับต่าสุด แต่
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา คณะมีผลงานวิจัยอยู่ในอันดับที่ 1
3. ผลงานวิจัยของคณะเป็นงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ได้เลย
4. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ของคณะ จากการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกได้คะแนน 4.78
จากคะแนนเต็ม 5 ถือเป็นความสาเร็จอย่างดียิ่ง
5. คุณวุฒิของอาจารย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปริญญาโท แต่ภายใน 3 ปีข้างหน้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีอาจารย์ที่จบในระดับปริญญาเอกประมาณ 60-70 %
6. ตาแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันมีอาจารย์ที่จัดส่งผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการหลายคน ดังนั้นในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ จะมีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการหลายท่าน
7. การทาวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการทาวิจัยร่วมกับชุมชน โดยนาโจทย์ปัญหาจาก
ชุมชนมาทาวิจัย ซึ่งขณะที่ให้ข้อมูลมี 32 โครงการ เพื่อจัดทาแล้วเสร็จ มีการนาไปใช้ในชุมชนได้
เกือบ 100%
ปัญหำอุปสรรค
1. ด้านหลักสูตร
1.1 หลั ก สู ต รของคณะส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หลั ก สู ต รใหม่ ป ระกอบกั บ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จึงเป็นปัญหาในระยะแรก
1.2 การเปิดหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องแยกเปิดเป็นแขนง
2. การรับนักศึกษา คณะมีข้อจากัดค่อนข้างมาก เนื่องจากรายวิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาฝึก
ปฏิบัติ จานวนนักศึกษาควรจะมีห้องละ 20 คน แต่มีการเปิดรับ 30-40 คน ต่อห้องเรียน
3. ชั่วโมงการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน มหาวิทยาลัยนาจานวน 12 ชั่วโมง หรือ 15
ชั่วโมงมานับกับชั่วโมงสอนของอาจารย์แต่ละท่านจะมีปัญหา ทั้งนี้เพราะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
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4. การเปลี่ยนหลักสูตรจะเปิดเป็น “วิศวกรรม” แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ให้เปิดก็อาจจะทา
ให้มีปัญหาเพราะวิทยาลัยเทคนิคก็เปิดในลักษณะเดียวกัน กับของคณะ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเปลี่ยน
ชื่อคณะให้มีคาว่า “วิศวกรรม” อยู่ด้วย
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. แผนการรับนักศึกษาเมื่อกาหนดแผนการรับนักศึกษาไปแล้วปรากฏว่ามีนักศึกษามา
รายงานตัวไม่ครบตามจานวนที่วางแผนไว้ ทางคณะควรศึกษาว่าเป็นปัญหาจากสาเหตุใดเพื่อจะได้
หาทางแก้ไขปัญหาในปีถัดไป
2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรมีหลักสูตรอยู่ในระดับคุณภาพดี 1 หลักสูตร นอกนั้นอีก
5 หลักสูตรอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลาง ทางคณะจะต้องมีการตรวจสอบและในการประเมิน
คุณภาพครั้งต่อไปจะต้องให้อยู่ในคุณภาพระดับดีให้ได้และหลักสูตรที่อยู่ในระดับคุณภาพดีอยู่แล้ว
จะต้องรักษาสถานภาพให้อยู่ในระดับดีเหมือนเดิม
3. ถึงแม้ทางคณะจะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะมีตาแหน่งทางวิชาการ แต่คณะควร
จะต้องเร่งรัดให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นาผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวไปขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อดได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงาน โดยแบ่ งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้ าน คือ ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ

จานวน 13 ตัวชี้วัด
จานวน 12 ตัวชี้วัด
จานวน 1 ตัวชีว้ ัด
92.31

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559
ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
21,951,540.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
18,079,674.69 บาท
งบประมาณคงเหลือ
3,871,865.31 บาท
คิดเป็นร้อยละ
82.36
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนิน งานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลั ยและได้
ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพฯ โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
2. องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
4. องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

-

-

จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่
ดำเนินกำรยังไม่
เสร็จสิ้นกิจกรรม
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
-

3

3

3

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/ โครงกำร/
กิจกรรม กิจกรรมที่
ทั้งหมด ดำเนินกำร

จำนวน
โครงกำร/
ร้อยละ
กิจกรรมที่ยังไม่
ควำมสำเร็จ
ถึงระยะเวลำที่
จัดกิจกรรม
-

-

-

-

100

3

-

-

100

3

3

-

-

100

5

5

-

-

100

11
100

11
100

-

-

100
100

จากตารางพบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด ได้ น าข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมากาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน
11 โครงการ สามารถดาเนินการได้ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดดาเนินการ ดังนี้
1. ได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความปลอดภัยดาเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงเรื่องไฟป่าและรักษาความปลอดภัยไว้ในงานประจาที่ต้องดาเนินการ
ควบคุมความเสี่ยงทุกปี
2. โครงการบริหารจัดการงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมอบรมให้
ความรู้บุคลากร
มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1.ผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมีน้อย
2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานไม่ทั่วถึง
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3.นักศึกษาออกกลางคัน
- ทุนการศึกษา
- โปรแกรมบัญชี
- โปรแกรมการจัดการทั่วไป
- โปรแกรมโลจิสติกส์ และการจัดการ
- โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์
- การจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน (ร้อยละ)
75
76

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน (ร้อยละ)
100
79

100
100
100
100
50
100
100
60
79.08

100
100
100
100
100
100
100
100
90.33
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิงำนตำมพันธกิจ
1. กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีแผนการรับนักศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวน
นักศึกษาผู้มารายงานตัวดังต่อไปนี้
หลักสูตร

แผนรับ

ภาษาอังกฤษ*
สังคมศึกษา*
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
รวมทั้งสิ้น
ครุศาสตรบัณฑิต

แผนรับ
30
30
50
30
35
60
40
335

จำนวน
ผู้สมัคร
41
46
63
14
27
67
28
345

รำยงำนตัว
31
28
50
8
18
54
20
251

* หมายเหตุ ชั้นปีที่ 1-2 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ชั้นปีที่ 3-5 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากตารางพบว่า สาขาที่มีนั ก ศึกษาสมัครสู งสุ ดได้แ ก่ สาขาสั ง คมศึก ษา รองลงมาคื อ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาที่มีนักศึกษาสมัครน้อยที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่มี
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
หลักสูตร
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
การบัญชี
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
ภำพรวม

ผลกำรประเมิน
3.21
3.51
2.79
3.52
2.33
3.03
3.07

ระดับคุณภำพ
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

จากตารางพบว่าผลการประเมิ น คุณภาพหลั กสู ตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ก าแพงเพชร
แม่สอดมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี สาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดี ได้แก่ การ
จัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รัฐประศาสนศาสตร์ และเทคโนโลยีการจัดการ
โลจิส ติกส์ สาขาวิช าที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การบัญชี และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
สำขำวิชำ
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
รวม

ผู้สำเร็จ
ผู้ตอบ
กำรศึกษำ แบบสอบถำม
78
15
1
7
2
35
138

51
3
1
4
2
28
89

มีงำนทำก่อน
สำเร็จ
กำรศึกษำ
13
1
14

มีงำนทำหลัง
ศึกษำ
สำเร็จ
ร้อยละ
ต่อ
กำรศึกษำ
34
89.48
2
100.00
1
91.00
4
100.00
0.00
27
96.42
68
90.67

จากตารางพบว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจานวน 138 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 89
คน พบว่าบัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา 68 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67 โดยสาขาที่บัณฑิตมี
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งานทามากที่สุดคือสาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 100 และสาขาที่
บัณฑิตมีงานทาน้อยที่สุดคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่พบว่ามีงานทาหรือศึกษาต่อ
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีบุคลากรสาย
วิชาการทั้งสิ้น 39 คน แยกเป็นปริญญาโท จานวน 35 คน และ ปริญญาเอก จานวน 2 คน
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 จาแนกเป็นตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน เมื่อคิดสัดส่วนการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5.00
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อำจำรย์
35
2 (1)
37

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
1
1
2
-

ศำสตรำจำรย์
-

จำนวน
36
3
39

หมายเหตุ ในวงเล็บคืออยู่ระหว่างการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทา
วิจัย โดยจานวนงานวิจัยซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
16
7
23

ร้อยละ
69.57
30.43
100

จากการทาวิจัยของคณาจารย์พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน มีจานวน 16 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 69.57 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 30.43
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ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
512,308.00
512,308.00

ร้อยละ
100
100

จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
20
1
2
23

ร้อยละ
86.96
4.35
8.70
100.00

จากตารางงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่พบว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และ กลุ่ม 2 ถึงร้อยละ 86.96
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3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้ดาเนินงานด้าน
การบริการวิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 20 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะไอซีทีสู่ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
2. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
4. โครงการนิทรรศการการเรียนรู้และยกระดับศัก ยภาพเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
5. โครงการบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์สาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
7. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
8. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนโปรแกรมวิชาการบัญชี
9. โครงการพัฒ นาศักยภาพนักเรียนหรือนักศึกษาและบัณฑิตสู่การประกอบอาชีพ
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี
11. โครงการเสริมสร้างสานึกพลเมืองสู่เยาวชน 5 อาเภอชายแดน จังหวัดตาก
12. โครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
13. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและผู้ประกอบการเรียนรู้ภาษาพม่าสู่อาเซียน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
14. โครงการเสริมความรู้ทักษะชีวิต สาหรับเด็กประถมศึกษา
15. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
16. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อก้าวสู่อาเซียน
17. โครงการบริการวิชาการโปรแกรมการจัดการทั่วไป
18. โครงการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
19. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

20. โครงการพัฒนางานบริการวิชาการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
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เครือข่ำย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร แม่สอด ได้ร่ว มมือกับ
หน่วยงานให้บริการวิชาการด้านต่างๆ โดยมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ จานวน 7 เครือข่าย ดังนี้
- บริษัท สยามแมคโคร จากัด (มหาชน)
- บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จากัด
- กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
- Dagon university
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดได้ดาเนินโครงการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 7 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 7
กิจกรรมที่ 2 สานึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์(วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 4 งานประเพณีรดน้าดาหัว
กิจกรรมที่ 5 แห่เทียนจานาพรรษา
กิจกรรมที่ 6 สานึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ)
กิจกรรมที่ 7 อบรมมารยาทไทย
5. กำรบริหำรจัดกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้สนับสนุนให้กับบุคลากร สายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการกากับติดตามการ
ด าเนิ น งาน การปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

3.54
3.63
3.86
3.64
3.67
4.03
3.81
3.75

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.74
0.82
0.83
0.89
0.93
0.78
0.77
0.83

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

อันดับ
7
6
2
5
4
1
3

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=3.75, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.03, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=
0.78) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.86, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.83) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.74)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. มหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด จากความตั้ ง ใจด้ ว ยงบประมาณของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านได้เห็นความสาคัญของการศึกษาของเด็กที่อยู่ในเขต 5 อาเภอชายแดน
ตะวันตกของจังหวัดตาก โดยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15.9 ล้านบาท และรัฐบาลได้เห็นความสาคัญ
และเป็ น การเปิ ด โอกาสทางการศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด สรรงบประมาณให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดให้โอกาสนักศึกษาในท้องถิ่นที่ไม่สามารถ
เดินทางไปศึกษาในตัวเมืองตากและจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในท้องถิ่นที่ไม่มี
นามสกุลสามารถเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาร่วมกับนักเรียนไทยได้
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุนเป็นคนหนุ่มสาว
ดังนั้นจึงสามารถทุ่มเทเวลาและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่ง
เดียวที่อยู่ในอาเภอแม่สอดทาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมเป็น กรรมการเศรษฐกิจ
พิเศษและได้รับงบประมาณสนับสนุนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ระยะแรก
6. อ าเภอแม่ ส อดมี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเมี ย นมาร์ ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร แม่สอดจึงมีการจัดทา MOU อยู่กับมหาวิทยาลัย ดาโก้โดยมีการจัดส่งนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนกัน
7. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จะมีงานทา
100% เพราะในท้องถิ่นมีความต้องการกาลังคนเขาไปทางานโดยเฉพาะเป็นคนในท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีศูนย์การศึกษาทีโ่ ดดเด่น คือ
1) ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
2) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี
4) ศูนย์ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก
9. ศูนย์ ICT เป็นศูนย์แรกของจังหวัดตาก ณ ปัจจุบันมี เครือข่าย 21 ศูนย์ และได้รับ
ความไว้ว างใจ จากส านั กมาตรฐานวิช าชีพของกรมพัฒ นาฝี มือแรงงานจั ดตั้งให้ เป็นศูนย์ส อบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 2 สาขา คือ
1) การซ่อมคอมพิวเตอร์
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2) การประมวลผลคา
พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเมื่อทดสอบผ่าน และปัจจุบันกาลัง ผลักดันเรื่องการจัดการ
โลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์สอบอีกด้วย
10. ศูนย์เมียนมาร์ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าและภาษาไทย เช่น การ
อบรมภาษาพม่าให้กับชาวไทยในท้องถิ่นที่อยู่ในอาเภอแม่สอด รวมถึง หน่วยงานภายนอกที่มีความ
ต้องการอบรมทักษะภาษาพม่า และได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้อบรมภาษาไทย
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเมียนมาร์
ปัญหำอุปสรรค
1. คุณภาพของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโทจาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. การเบิ กจ่ ายพั ส ดุมีปั ญหาในเรื่องของระบบเอกสารที่ต้องออกจากส่ ว นกลางคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทาให้เกิดความล่าช้าทั้งในเรื่องของเวลาและระยะทางที่ไกลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. คุณภาพของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโทจาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ
และให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. การเบิ กจ่ ายพัส ดุมีปั ญ หาในเรื่ องของระบบเอกสารจะต้ องออกจากส่ ว นกลาง คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรทาให้เกิดความล่าช้าทั้งในเรื่องของเวลาและระยะทางที่ไกลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด เรื่องนี้ควรมอบอานาจเกี่ยวกับพัสดุในบางเรื่องให้กับ
ทางแม่สอดบริหารจัดการและดาเนินการได้เอง
3. นอกจากอาจารย์จะต้องพัฒนาให้มีคุณ วุฒิระดับปริญญาเอกตามข้อ 1 แล้วอาจารย์ยัง
จะต้องจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์จะต้องเร่งรัดในการจัดทาวิจัยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเพื่อจะตีพิมพ์
เผยแพร่ ต้องพยายามตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ICT กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอรับงานที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษมาจัดทา เพื่อเป็นการให้บริการแก่ท้องถิ่นตามบทบาท
หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
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สำนักงำนอธิกำรบดี
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานักงานอธิการบดีมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 32 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 30 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
93.75
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
สานักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
11,811,890.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
9,771,981.94 บาท
งบประมาณคงเหลือ
2,039,908.06 บาท
คิดเป็นร้อยละ
82.73
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 และได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา
2558 โดยผลการดาเนินงาน ได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ของทั้ง 3 กอง ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. ควรกาหนดให้ทุกกองมีกิจกรรม
การจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน
3. การกาหนดประเด็นความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง และการ
จัดทาแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความผิดพลาด
หรือเสีย่ งต่อความเสียหายอย่าง
แท้จริง เช่น มาตรการการรักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สินทาง
ราชการ การปฏิบัติงานตาม
กระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้า หรือเสียหายกับชื่อเสียงของ
หน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การจัดทา
แผนบริหารจัดการความเสีย่ งที่
ครอบคลุม และมีประโยชน์ต่อ
องค์กรมากขึ้น

จำนวนโครงกำร/
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/
โครงกำร/ โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่ กิจกรรมที่
ร้อยละ
กิจกรรม กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
ยังไม่ถึง ควำมสำเร็จ
ทั้งหมด ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำร)
จัดกิจกรรม
1
1
100

1

1

-

-

100

2

2

-

-

100
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ข้อเสนอแนะ

4. การประเมินควรประเมินที่
แสดงให้เห็นทั้ง Input Process
Output Outcome และ
Feedback เพื่อให้สามารถแสดง
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
พัฒนาองค์กร
5. การนาผลประเมินคุณภาพไป
ทาแผนพัฒนาในข้อ 3 เป็นการ
ดาเนินการในภาพรวม ควรทา
แผนพัฒนาและดาเนินการจัดการ
ความรู้ในระดับกองซึ่งมีลักษณะ
งานแตกต่างกัน
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวนโครงกำร/
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/
โครงกำร/ โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่ กิจกรรมที่
ร้อยละ
กิจกรรม กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
ยังไม่ถึง ควำมสำเร็จ
ทั้งหมด ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำร)
จัดกิจกรรม
1
1
25

3

-

3

-

8
100

4
50

4
50

-

33.33

จากตารางพบว่า สานักงานอธิการบดีได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภายในมากาหนดกิจ กรรมที่จะด าเนินการจานวน 8 กิจกรรม สามารถ
ดาเนินการได้ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 และจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการยังไม่เสร็จ
สิ้น กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 50
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่าผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการ
ดาเนินงานงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
ความเสีย่ งอันดับ 1 ด้านระเบียบข้อบังคับ
(Compliance : C) ความเสี่ยงเรือ่ ง การกาหนด
ประเภทรายจ่ายในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
ความเสีย่ งอันดับที่ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategy : S) ความเสี่ยงเรื่อง การพัฒนาบุคลากร
ยังไม่ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมี
ความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ความเสีย่ งอันดับที่ 3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
(Operational : O) ความเสีย่ งเรือ่ ง ความต้องการใช้
พื้นที่/อาคารของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
50

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
80

50

80

30

80
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
พันธกิจ
โครงกำร
พันธกิจ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด
(7 NEW QC Tools)”
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ในการกาหนด ระดับตาแหน่ง ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ”
3. โครงการการลดใช้พลังงานและการให้ความรูเ้ รื่องการป้องกันอัคคีภัย
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
“การปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ”
6. กิจกรรมการเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา
7. ศึกษาดูงานการจัดทาแบบวิเคราะห์ความจาเป็นการกาหนดระดับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
8. โครงการแลกเปลีย่ นความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
9. อบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 2/2559
ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ งานวินัยนักศึกษา งานศูนย์เวช
ป้องกัน งานกิจกรรมนักศึกษา
11. ตารางการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พันธกิจ 2 สร้างเครือข่ายด้านงาน
1. โครงการการจัดการความรู้ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
บริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้
ให้บริการ”
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวไกลสู่
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service
อาเซียน
Mind ปั้นได้ เริม่ ต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา”
3. การให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4. ระบบสารสนเทศ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
5. ระบบสารสนเทศ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
6. ระบบสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
7. ผลงาน/นวัตกรรมแนวปฏิบัติทดี่ ีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการ
นาไปใช้ประโยชน์ สานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ

พันธกิจ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหาร เพื่อตอบสนอง
นโยบายการดาเนินงานและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ 4. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายรูปแบบให้มีคุณธรรม
มีความรู้ ความสามารถและมีจิต
อาสาเพื่อพัฒนาสังคม

โครงกำร

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559
2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจาปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2560 และยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี
2561 - 2565”
3. บริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา 2558
5. การดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
7. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
8. กิจกรรมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. กิจกรรมที่สนับสนุนต่อการดาเนินการบริการวิชาการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
10. วิจัยสถาบัน
1. กิจกรรม/โครงการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
2. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลด้านวิชาการ/
วิชาชีพ
3. กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. เงินทุนเพื่อการศึกษา
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา
7. ความพึงพอใจการให้บริการให้คาปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
8. ชมรมหรือชุมนุม ที่มีระบบและกลไกตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

3.98
3.99
4.02
4.06
3.89
4.11
4.11
4.03

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.78
0.83
0.81
0.90
0.82
0.79
0.75
0.81

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

อันดับ
5
4
3
2
6
1
1

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้า น มี ผ ลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.03, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มี 2 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.11, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.79, 0.75)
รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.06, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
สิ่งที่ควรปรับปรุง
1. จัดทาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน
2. การปรับปรุงระบบโคมไฟถนนภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED
ปัญหำอุปสรรค
กำรบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
1. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2. นักศึกษาต้องหาเงินมาชะราค่าเทอมในส่วนที่ขาด ทาให้นักศึกษาเดือดร้อนมี อุปสรรค
ด้านการเงิน นั กศึกษาได้ รั บ เงิน ค่าครองชีพ และค่าเล่ าเรี ยนช้า เนื่องจาก กยศ.และธนาคาร
กรุงไทยปรับเปลี่ยนระบบการโอนเงินใหม่
ด้ำนบุคลำกร
1. บุคลากรมีไม่เพียงพอ และปฏิบัติงานไม่ตรงสายงาน
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงเห็นว่า ควรสนับสนุนด้านอัตรากาลังให้เป็น
ตาแหน่งพนักงาน เพื่อความมั่นคงในอาชีพต่อไป
อุปกรณ์สำหรับช่วยทำควำมสะอำด
1. ขาดอุปกรณ์สาหรับช่วยทาความสะอาด ช่วยในการทุ่นแรง และประหยัดงบประมาณ
2. ไม่มีรถไฟฟ้า ที่ใช้ทาความสะอาดในพื้นที่กว้าง เช่น อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
อาคารรัตนอาภา เป็นต้น
3. ไม่มีรถกระเช้า หรือรถยก (ไฟฟ้า) ช่วยในการทาความสะอาดในพื้นที่สูง
สัญญำกำรยืมเงิน
หน่วยงานที่ทาสัญญาการยืมเงินส่วนมากจะส่งเอกสารการยืมเงินไม่ครบ
กำรนำส่งเงินสมทบประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
การแจ้งออกไม่เป็นปัจจุบัน ต้องคิดค่าปรับ กรณีแจ้งลาออกช้า
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งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
ต้องเช็คเอกสารตามขั้นตอนเพื่อความถูกต้องและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
จ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ปัญหาการใช้ระบบเพราะเป็นระบบใหม่ การทางานจะต้องศึกษาจากคู่มือเป็นหลักการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการทางานรายงานบางตัวยิ่งตรวจได้ยากเนื่องจากการใช้ตัวย่อของ
ประเภทการทางานในระบบ
กำรใช้งำนระบบ KTB Corporate Online
เป็นการทางานในระบบใหม่ ขั้นตอนและการทางานจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมี
ระบบการควบคุมที่แน่นหนาต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
กำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวมของหน่วยงำนภำครัฐ
การจัดทารายงานการเงินรวมเป็นระบบงานใหม่ที่ต้องศึกษาระบบงาน และปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปพร้อมกับการศึกษาคู่มือ ทาให้การทางานล่าช้า
เรื่องเอกสำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตัดจ่ายไม่เป็นไปตามไตรมาส จะเบิก
ตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณทาให้ส่งผลการตรวจสอบเอกสารรีบเร่ง อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามระเบียบ
จัดทำงำนบัญชี
1. ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบัญชีมีตาแหน่ง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจะ
อยู่กับองค์กรได้ไม่นาน
2. งบประมาณจัดสรรในการดาเนินงานได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
3. การรายงานรูปแบบใหม่เน้นรูปและสี แต่ขาดเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสี
4. สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ ทาให้ภูมิทัศน์สถานที่ทางานเต็มไปด้วยเอกสาร และ
การจัดเก็บเสี่ยงต่อการสูญหายก่อนการนาเข้าสู่กระบวนการทาลายเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบ
5. องค์กรเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้ยกเลิกการนาเสนอรายงานทางการเงิน
รูปแบบเดิมทีเ่ ป็นวิทยาลัยครู
6. องค์ประกอบประเภทบัญชียังไม่ครบตามมาตรฐานบัญชี ความครบถ้วนรายการ
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กำรใช้ระบบ 3 มิติ
ระบบยังไม่สมบูรณ์ ยังมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆ สาหรับการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ 3 มิติ
บางครั้งระบบล้ม เกิดการบันทึกบัญชีซ้าซ้อนหรือบางครั้ง กดบันทึกแต่ระบบไม่บันทึกให้การดึง
ข้อมูลมาบางครั้งได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
กำรบันทึกบัญชีประจำวัน
เอกสารใบสาคัญการเบิกเงิน รหัสกิจกรรมไม่ตรงกับหมวดเงิน
กำรบริหำรงำนพัสดุ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
1. ราคาพาณิช ย์มีการปรั บเปลี่ ยน ส่งผลให้ การคานวณราคาตามแบบรูป รายการต้อง
ปรับเปลี่ยนไปด้วย ทาให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงทาให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากาหนด
2. ราคาครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้หรือบางรายการเลิกผลิตแล้วจึงต้องจัดหา
หลายรอบและต้องปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม ทาให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากาหนด
3. บุคลากรประจางานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจางานอาคารที่มีจานวนน้อย ไม่เพียงพอ
และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึ งขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานด้านงานพัสดุและงานอาคาร
สถานที่ ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากาหนด
4. บุคลากรที่ได้รั บ แต่งตั้งให้ เป็น คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ยังไม่ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วน
ในการดาเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
5. การกาหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่
ชั ด เจนขาดไม่ ส มบู ร ณ์ เ พี ย งพอหรื อ ไม่ เ หมาะสม เทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้
คุณลักษณะเกิดความล้าสมัย หรือยกเลิกการผลิตทาให้การดาเนินการจัดหาหลายครั้ง และมีการ
ปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญา จึงเกิดความล่าช้า
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกาหนดคุณลักษณะล่าช้ากว่ ากาหนด ทาให้ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย
7. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีสถานที่สาหรับติดตั้งครุภัณฑ์
8. มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วน หรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทาให้
กระทบการจัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อน เกิดความล่าช้า
9. การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน จัดซื้อในระยะเวลาใกล้กัน วงเงิน
รวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ซึ่งหากดาเนินการโดยเร่งรีบ ตรวจสอบไม่ละเอียดก็มีความเสี่ยง
ต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
10. มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทาให้
มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา
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11. มีปริมาณงานเพิ่มงานลดระหว่างการบริหารสัญญาทาให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยง
ต่อการคานวณราคาใหม่ ในระยะเวลากระชั้นชิด
แนวทำงแก้ไข
1. ทบทวนการกาหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และ
ราคากลาง
2. เสนอแนวปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ/แบบสรุปรายการละเอียด/
ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กาหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุ
ยี่ ห้ อ ตรวจสอบคุณ ลั กษณะให้ เข้าเกณฑ์อย่างน้ อย 3 ยี่ห้ อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรื อ
ใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนเสนอ
อนุมัติ เพื่อดาเนินการจัดหา
3. ควรจัดความสาคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากร
4. เมื่อจัดทาคาของบประมาณ ควรระบุและกาหนดสถานที่รองรับหรือสถานที่ติดตั้งให้
เรียบร้อย
5. ควรมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งานเวลาที่ต้องการใช้ จะ
ได้มีการมีพัสดุทันใช้เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงมีเวลาในการพิจารณาพัสดุนั้น ๆ ให้ได้พัสดุที่
มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
6. ควรสารวจความต้องการใช้พัสดุตั้งแต้ต้นงบประมาณมีพัสดุใดบ้างที่จาเป็นต้องใช้
พร้อมกันหรือใช้งานร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
7. ควรจัดความสาคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก ถึงความสาคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิก
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
8. ควรมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด จะได้ไม่
ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทาให้เสี่ยงจ่อการตรวจสอบไม่ละเอียด อาจดาเนินการไม่ครอบคลุมได้
9. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสาคัญของสัญญาและแนบท้ายสัญญาจะเปลี่ยน เพิ่ม
ลด ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือ
จัดลาดับความสาคัญไว้เป็นลาดับต้น
11. หน่วยที่ทาคาขอตั้งงบประมาณ ควรมีสถานที่สาหรับการติดตั้งพัสดุนั้นแล้ว
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ระบบไฟฟ้ำภำยในมหำวิทยำลัยฯ
เนื่ อ งจากระบบไฟฟ้ า ที่ ติ ด ตั้ ง ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี อ ายุ เ กิ น 15 ปี จึ ง ท าให้ เ กิ ด
กระแสไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งบ่ อ ยครั้ ง และท าให้ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ ส ร้ า งความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยฯ งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานเห็นว่าสมควรเปลี่ยนใหม่ในอาคารที่มีอายุการใช้
งานมานานและไม่ ป ลอดภัย และจะรายงานให้ มหาวิทยาลั ย ทราบเพื่ อจัดท าเรื่ องในการของ
งบประมาณต่อไป
ระบบปรับอำกำศภำยในมหำวิทยำลัยฯ
เนื่องจากระบบปรับอากาศมีจานวนมาก ทาให้การบารุงรักษาเครื่ องปรับอากาศเป็นไป
อย่างไม่ทั่วถึง
กำรอนุรักษ์พลังงำนในมหำวิทยำลัยฯ
1. ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นจานวนมาก ทา
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาและพื้นที่อาคาร ทาให้ผลการ
ประเมินการใช้พลังงานไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดไว้
2. การใช้พลังงานน้ามันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยฯ ใน
การไปราชการ ทาให้ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานน้ามันได้
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. เนื่องจากสานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงควรปลูกฝังการเป็นผู้ให้บริการกับบุคลากรของสานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทุกคนมีหัวใจของการให้บริการ
2. ทุกหน่วยงานในสานักงานอธิการบดีควรมีช่องทางการให้ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับผู้มาขอรับบริการ
3. ควรมีการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
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สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 15 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 15 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี
พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
23,664,250.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
22,220,859.80 บาท
งบประมาณคงเหลือ
1,443,390.20 บาท
คิดเป็นร้อยละ
93.90
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก

ข้อเสนอแนะ

1. ประเมินและทบทวนระบบ
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ เพื่อให้มีความสะดวก
ต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตในการทา
แบบทดสอบออนไลน์อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
อย่างแท้จริง
2. จัดให้มีพื้นที่ให้นักศึกษาได้
ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
อย่างเพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา
3. ให้บริการวิชาการกับชุมชน
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานและ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวนโครงกำร/
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/ โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด ดำเนินกำร
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
2
2
-

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ร้อยละ
ยังไม่ถึง ควำมสำเร็จ
ระยะเวลำที่
จัดกิจกรรม
100

3

3

100

5

5

100

9
-

9
-

-

-

100
-
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
สานักฯ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยมีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง ตามบริบทของสานักฯ 3 ด้าน มีประเด็นความ
เสี่ยง ดังนี้
1. ด้านทรัพยากร ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีโอกาสชารุด
หรือเสียหาย เนื่องจากมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. ด้านการปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง จานวนภาระงานของบุคลากรงาน
บริการสารสนเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับจานวนบุคลากร
3. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง ผู้ใช้บริการมีโอกาสละเมิด
สิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. ด้านทรัพยากร ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีโอกาสชารุดหรือ
เสียหาย เนื่องจากมีการใช้งานอยูต่ ลอดเวลา
2. ด้านการปฏิบตั ิงาน ประเด็นความเสีย่ ง เรื่อง
จานวนภาระงานของบุคลากรงานบริการ
สารสนเทศมีโอกาสเพิม่ ขึ้นไม่สอดคล้องกับ
จานวนบุคลากร
3. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเด็นความ
เสี่ยง เรื่อง ผู้ใช้บริการมีโอกาสละเมิดสิทธิการใช้
งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน

50

100

70

100

50

100

57

100
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินงานด้านการบริการวิชาการชุมชน
ร่วมกับท้องถิ่นทั้งในจังหวัดกาแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 11 โครงการ ดังนี้
1. ออกค่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียน ตชด. จานวน 2 โรงเรียน (โรงเรียน
ตชด.วะกะเลโค๊ะ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ โรงเรียน ตชด. หม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับงาน "ศิลป์ในสวนซีซั่นสอง" ครั้งที่ 5
3. อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการครั้งที่ 12 “พัฒนา
ท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา”
5. จัดอบรมและอภิปรายในหัวข้อ “ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนในกระแส
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว”
6. อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ครั้งที่ 2
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลวง
8. จัดระบบห้องสมุด ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย หรือ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
9. ค่ายอาสาพัฒนา ICT สู่ชุมชนvโรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน ต.โป่งน้าร้อน อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
10. อบรมบุคลากรหน่วยงานภายนอกจานวน 2 หลักสูตร (สพป.เขต 1และ2 สพม. เขต
41 และ38)
11. อบรมครูและนักเรียน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
2. กำรบริหำรจัดกำร
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
1 พัฒ นาทรั พยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ส อดคล้ องกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยดาเนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ สนับ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
2 จัดบริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  178

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการเรียนการสอน
4 พัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยผลการดาเนินงานด้านการจัดสอบเทียบเคียง TOEIC นักศึกษาที่
ลงทะเบียน จานวน 212 คน นักศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบเทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 150
คะแนนขึ้น ไป จ านวน 193 คน การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
21 - 24 กันยายน 2559
5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1) พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น
3) พัฒนาฐานข้อมูล KPRU-eBook
4) พัฒนาฐานข้อมูล KPRU-Author
5) พัฒนาฐานข้อมูล KPRU e-Research
6) พัฒนา QR Code เพื่อรองรับการให้บริการสารสนเทศผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ
7) พัฒนาห้องเรียน Smart Classroom
8) พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
9) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
10) บริการวิชาการทางด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ท้องถิ่น
11) จัดหาซอฟแวร์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ได้แก่ Spexx, Microsoft campus, SPSS, Adobe, Autocad education
12) จัดศูนย์สอบทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ MOS, CU–TEP,
TOEIC
13) ผลิ ตสื่ อโสตทั ศน์ เพื่ อการศึก ษา บัน ทึก การประชุ ม อบรมทางวิช าการ และ
ดาเนินการตัดต่อเพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า
14) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบส่วนภูมิภาค miniTCDC CENTER ซึ่งเป็น
ความร่ ว มมือ ระหว่างศูน ย์ ส ร้ างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) ร่ว มกับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
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3. กำรพัฒนำบุคลำกร
สานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. จัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ตารางการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2. จัดอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบด้าน
การประกัน คุณ ภาพ ซึ่ งผลการประเมิ น คุ ณภาพภายในปีก ารศึ กษา 2558 ตามองค์ ประกอบ
คุณภาพของส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จานวน 11 ตัว บ่ งชี้ พบว่ามีผ ลการ
ประเมินเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดีมาก
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ระดับกำร
ปฏิบัติ

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

3.23
3.31
3.17
3.12
3.18
3.33
3.23
3.23

1.08
1.04
1.07
1.22
1.12
1.15
1.12
1.12

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

อันดับ
3
2
5
6
4
1
3

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=3.23, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.33, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=1.15) รองลงมา คือ ด้ า นการบริ ห ารงาน อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย =3.31,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.04) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.12, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.22)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
ผลงานเด่น ในรอบปี (Best Practice) ส านักวิทยบริการฯ มีการพัฒ นานวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดี 2 ชิ้นงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้
1. แนวทางการส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก ในการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. การบริการวิชาการด้านวิทยบริการ
3. ในปีงบประมาณ 2560 สานักวิทยบริการฯ จะดาเนินการติดตั้งจุดเครือข่ายไร้สาย
เพิ่มเติมอีก 30 จุดโดยจะเน้นจุดที่เป็นสาธารณะมากขึ้น
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
ด้ำนบุคลำกรของสำนัก
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสาหรับบุคลากร
เฉพาะทางในตาแหน่งที่สาคัญเพื่อเป็นหลักในการทางาน และสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร
ด้ำนงำนพัฒนำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
ควรมีการนาเสนอเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของ mobile application เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ ง านอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ให้ ส ามารถติ ด ตามข่ า วสาร กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยหรือการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยได้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้ำนงำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร
ควรมีการผันงบประมาณบางส่วนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายประจาอาคารเพิ่มเติม ทาให้
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครือข่ายที่มีอยู่เดิม และไม่มีอุปกรณ์
สารองเพื่อทดแทนเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง
ด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่กำรให้บริกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ
มหาวิทยาลัยควรจัดพื้นที่การให้บริการ Zone 24 ชั่วโมงให้แก่นักศึกษา โดยเป็นพื้นที่ที่มี
สิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน และมีความปลอดภัยสูงเพื่อรองรับการให้บริการ
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ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
1. ด้ำนบุคลำกร
ปัญหำ
ส านั ก ฯ ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรเฉพาะทางเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านและให้ บ ริ ก าร
ประกอบด้วยบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศน์ และนักวิชาการ
ด้านภาษา ขณะนี้ตาแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการเฉพาะทางยังมีน้อย
แนวทำงแก้ไข
1. จัดส่งบุคลากรหลักเข้ารับการอบรมในเรื่องที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการพัฒนางาน และ
ขยายผล โดยการจัดอบรมให้กับบุคลากรอื่นๆ ภายในหน่วยงาน
2. ขอจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนประจาสานักวิทยบริการฯ ต่อมหาวิทยาลัยให้มี
จานวนเพียงพอและเหมาะสมกับหน่วยงาน
2. ด้ำนกำรดำเนินโครงกำรของสำนักฯ
ปัญหำ
การดาเนิ น โครงการในปี การศึก ษา 2558 มีบางโครงการดาเนินการจัดกิ จกรรมและ
เบิ กจ่ ายงบประมาณในการจั ดกิจ กรรมไม่ตรงตามไตรมาส เช่น โครงการที่ เกี่ยวข้องกั บที่ดิ น
สิ่งก่อสร้าง เนื่องจากการออกแบบจาเป็น ต้องกาหนดรูปแบบรายการจากงานฝ่ายอาคารและ
สถานที่ ซึ่งส่งแบบล่าช้า ส่งผลให้ การดาเนินการของงานพัส ดุล่าช้าตามไปด้ว ย และทาให้การ
ดาเนินการกับผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
แนวทำงกำรแก้ไข
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการเร่งรัดการดาเนินกิจกรรม
2. เร่งรัดไปยังฝ่ายพัสดุเพื่อให้การดาเนินงานให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กาหนด
3. ด้ำนงบประมำณ
ปัญหำ
งบประมาณการดาเนิ น งานด้ า นระบบเครือ ข่ า ยและการสื่ อ สารของมหาวิ ทยาลั ย ไม่
เพียงพอเนื่องจากการดาเนินงานด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารจะมีค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ ค่า
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับสถาบั นการสื่อสาร และค่าเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ าปี เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 ของงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ในแต่ ล ะปี และงบประมาณบางส่ ว น
จาเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายแกนหลักเพิ่มขึ้นและอยู่ในสภาพที่พร้อมสาหรับใช้งานตลอด 24
ชั่วโมง จากสถิติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมีการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่สู งขึ้น ทาให้จุด
เครือข่ายไร้สายไม่เพียงพอในการให้บริการ
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แนวทำงกำรแก้ไข
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินงานโดยใช้เงินบารุงการศึกษา
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. บุคลากรส่วนใหญ่ในสานักวิทยบริการเป็นเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้างในขณะที่
สานักวิทยบริการต้องการบุคลากรเฉพาะทางเป็นจานวนมากเห็นควรให้หารือมหาวิทยาลัยเพื่อ
วางแผนแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง
2. เนื่องจากเทคโนโลยี มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางส านักวิ ทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศควรระดมความคิดจัดทาแผนความต้องการด้านระบบเครือข่ายและการ
สื่อสารเพื่อจะได้นาไปของบประมาณแผ่นดินประจาปีอย่างได้ต่อเนื่อง
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สำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของส านั ก โดยแบ่ งประเด็ น การประเมิ น ออกเป็น 2 ด้า น คือ ประเมิน ผลการดาเนิ นงานตาม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย และประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 22 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 21 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 95.46
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 1,790,000.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
1,664,857.90 บาท
งบประมาณคงเหลือ
125,782.10 บาท
คิดเป็นร้อยละ
93.08
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัยและได้ติดตาม
การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาพัฒ นาคุณภาพฯ และได้จั ดทารายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แผนพัฒ นาการดาเนิ นงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา 2557 โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จัดให้มีการส่งผลการเรียนประจาภาค
การศึกษาให้กับผู้ปกครองโดยตรงอีก
ทางหนึ่ง โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้
นักศึกษาประสบความสาเร็จ ในการ
เรียนมากขึ้น
2. ทบทวนและกากับดูแลมาตรการและ
การปฏิบัตเิ พื่อให้คณาจารย์ส่งผลการ
เรียนตามกาหนด โดยเคร่งครัด
3. พัฒนาระบบออนไลน์การติดตามการ
ส่งผลการเรียนของนักศึกษาสาหรับ
ผู้บริหารคณะ และผู้บริหารระดับสูง
4. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการ
ลงทะเบียนเรียนและแผนการเรียน
ออนไลน์ ให้การดาเนินงานความรวดเร็ว
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด
1

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
โครงกำร/
จำนวน
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่
ยังไม่ถึง
กิจกรรมที่
เสร็จสิ้น
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
กิจกรรม
ที่จัด
(อยู่ระหว่ำง
กิจกรรม
ดำเนินกำร)
1
-

ร้อยละ
ควำม
สำเร็จ

100

1

1

-

-

100

1

1

-

-

100

1

1

-

-

100
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ข้อเสนอแนะ

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด

รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

4
100

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
โครงกำร/
จำนวน
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
โครงกำร/ ดำเนินกำรยังไม่
ยังไม่ถึง
กิจกรรมที่
เสร็จสิ้น
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
กิจกรรม
ที่จัด
(อยู่ระหว่ำง
กิจกรรม
ดำเนินกำร)
4
100

ร้อยละ
ควำม
สำเร็จ

100
100

จากตารางพบว่าสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนด
กิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน 4 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผน โดยใช้เทคนิค 4T คือ การยอมรับความเสี่ยง (Take)
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer) และการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ซึ่งการดาเนินการตามแผนส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม โดยสานักได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตามทวงถามการชาระเงินลงทะเบียนเรียน
เพื่อลดความเสี่ยงที่นักศึกษาไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และส่งผลต่อข้อมูลงานทะเบียนและ
ประมวลผล ดังนี้
1. กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชาระเงินลงทะเบียนในปฏิทินการศึกษาอย่างละเอียด
2. แจ้งเตือนนักศึกษาที่ไม่ชาระเงินลงทะเบียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งหนังสือถึง
นักศึกษาทุกคน
3. เพิ่มขั้นตอนให้นักศึกษายื่นคาร้องการขอขยายเวลาการชาระเงินลงทะเบียน
4. ในกรณีที่นักศึกษายังไม่สามารถชาระเงินลงทะเบียนได้นั้น มีขั้นตอนให้นักศึกษายื่นคา
ร้อง ขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
5. เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ 4 แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียน จะต้องดาเนินการรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา
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ประเด็นควำมเสี่ยง
1. กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชาระเงิน
ลงทะเบียนในปฏิทินการศึกษาอย่างละเอียด
2. แจ้งเตือนนักศึกษาที่ไม่ชาระเงินลงทะเบียนผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาและส่งหนังสือถึงนักศึกษาทุกคน
3. เพิ่มขั้นตอนให้นักศึกษายื่นคาร้องการขอขยาย
เวลาการชาระเงินลงทะเบียน
4. ในกรณีที่นักศึกษายังไม่สามารถชาระเงิน
ลงทะเบียนได้นั้น มีขั้นตอนให้นักศึกษายื่นคาร้อง
ขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
5. เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ 4 แล้วนักศึกษาไม่มสี ิทธิ
ลงทะเบียน จะต้องดาเนินการรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1.กำรผลิตบัณฑิต
แผนกำรรับนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง และหลากหลายรูปแบบ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น ได้ดาเนินการให้มีการรับนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 ดังนี้
มหาวิทยาลัย ได้มีการดาเนินการจัดทาแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยการมี
ส่วนร่วมทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการสารวจความพึงพอใจผล
การดาเนินงานจากผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณา ในการจัดทาแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีการดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แต่ ล ะหลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การประชุ ม คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร เพื่ อ ก าหนด
เป้าหมายการรับนักศึกษา
2. หลักสูตรนาเสนอแผนการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับสมัคร จานวนรับสมัคร วิธีคัดเลือก
แผนรับนักศึกษาต่อคณะ
3. คณะได้นาเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
4. คณะได้ดาเนินการส่งแผนการรับนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
5. มหาวิท ยาลั ย ฯ โดยส านั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ยน รวบรวมแผนการรั บ
นักศึกษานาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
กำรรับนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งการรับนักศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา ซึ่งเป็น
การรับนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ตาก สุโขทัย
และพิจิตร และประเภทคัดเลือกทั่วไป โดยกาหนดสั ดส่วนการรับประเภทโควตาและประเภท
คัดเลือกทั่วไป เป็น 50:50 โดยมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ ไปในหลายช่องทาง ได้แก่
ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บมหาวิทยาลัย Facebook ของสานักส่งเสริมวิชาการฯ เอกสารแผ่นพับ
รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการจัดการ
ประชุมครู แนะแนวในเขตพื้น ที่รั บผิ ดชอบของมหาวิทยาลั ย เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
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หลักเกณฑ์การคัดเลือก จานวนที่เปิดรับในแต่ละหลักสูตร รวมถึงการกาหนดระยะเวลาการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สาหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการคัดเลือกจาก
ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าน้าหนักผลการเรียน (GPA)
2. ค่าน้าหนักคะแนนมาตรฐาน PAT 5
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4. PAT วิชาเอก (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (PAT 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(PAT 1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (PAT 1) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (PAT 2)
5. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาพลศึกษา)
6. การสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีหลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 50
หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 45 หลักสูตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1 หลักสูตร, หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร, และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) จานวน 28 หลักสูตร
2. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
งานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชื่อ ระบบขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายภาคปกติ สานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ
เครื อ ข่ า ย โดยให้ ผู้ ส มั ค รพิ ม พ์ ใ บแจ้ ง การช าระเงิ น เงิ น ค่ า สมั ค รสอบ และน าไปช าระเงิ น ที่
ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัครสอบที่
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง สานักส่งเสริมวิชาการฯ
1. สมัครที่ websit http://admission.kpru.ac.th/registrar/index.php (ระบบรับ
สมัครนั กศึก ษา) โดยให้ ผู้ ส มั ครศึก ษารายละเอียดก่ อนการสมัค ร ให้ เลื อก รับสมัครภาคปกติ
(จันทร์-ศุกร์)
2. เลื อกประเภทที่สมัคร และกรอกข้อมูล ประเภท คณะ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่
ต้องการสมัครเรียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
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3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือกบันทึก จะปรากฏหน้าต่างใบแจ้งการชาระเงินค่า
สมัครสอบคัดเลือก ให้พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นชาระเงิน ได้ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ถ้าเกินกาหนดการชาระเงินถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
กำรพัฒนำบุคลำกร
บุ คลากรเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญในการพัฒ นาองค์ กรให้ ก้าวหน้าสู่ เป้า หมายที่ตั้ง ไว้ ส านัก ฯ
ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักฯ จึงเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ
ความ ก้าวหน้าในสายงาน โดยมีผู้ได้รับการ เข้าอบรม
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน
1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ส่วน
ระดับกำร
ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ปฏิบตั ิ
มำตรฐำน
4.20
0.46
มาก
4.31
0.54
มาก
4.08
0.71
มาก
4.27
0.68
มาก
4.19
0.56
มาก
4.24
0.51
มาก
4.25
0.52
มาก
4.22
0.57
มำก

ลำดับ
5
1
7
2
6
4
3

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้า น มี ผ ลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.22, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.31, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54)
รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.27, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.08, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.71)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสาคัญในการประสานแผนการ
รับนักศึกษา และมีวิธีจูงใจให้มีนักศึกษามาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายวิธีการ มี
ขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ได้ผล แม้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะไม่ได้เป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาและการคมนาคม แต่ก็มีวิธีการที่ทาให้มีนักเรียนสนใจมาเข้าเรียนได้
จานวนใกล้ เคีย งกับ แผนรั บนั กศึกษาที่ว างไว้ แม้จะไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเสี ยทีเดียว
เพราะสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงตามเป้านั้น เป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาในปัจจุบันไม่นิยม
เรียน เช่น สาขาทางวิชาวิทยาศาสตร์หลายสาขาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาบาง
สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ เป็นต้น แต่นักศึกษาสายครู ยังมีผู้สมัครเข้าเรียนเกินเป้าหมายเช่นเดิม
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการบริหาร
จัดการพร้อม และยังสามารถช่วยงานของหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วย
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยดาเนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง 4 โครงการ เช่น การจัดส่งผลการเรียนประจาภาค
การศึกษาให้กับผู้ปกครองอีกช่องทางหนึ่ง ทบทวนและกากับดูแลมาตรการ และการปฏิบัติเพื่อให้
อาจารย์ส่งผลการเรียนตามกาหนดโดยเคร่งครัด พัฒนาระบบออนไลน์ ในการส่งผลการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษา และพั ฒ นาโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการลงทะเบี ย นเรี ย น และแผนการเรี ย นออนไลน์ ให้
ดาเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครบถ้วนทุกโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100
4. สานั กส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีวิธีการทาแผนบริห ารความเสี่ยง โดยใช้
เทคนิค 4T เพื่อลดความเสี่ย งที่นักศึกษา ไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนอย่างได้ผล และมี
ความก้าวหน้าในภาพรวมตลอด 12 เดือน ร้อยละ 100
ปัญหำอุปสรรค
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา
ระบบ สามารถดูแลระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
หรื อ นอกมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คณะวิ ช า หรื อ บริ ษั ท เอกชนในการจั ด หา
ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อ จู ง ใจนั ก ศึ ก ษามาสมั ค รเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ห ลากหลายมากขึ้ น
โดยเฉพาะในคณะต่างๆ ที่ไม่ได้ผลิตบัณฑิตสายครู ซึ่งนักศึกษาสายครูมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน
เกินเป้าแล้ว นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล
ต่างๆในการประกวด แข่งขัน ในแต่ละปีการศึกษา จานวนมาก ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ไปสู่โรงเรียน
มั ธ ยมในเขตบริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ เป็ น การจู ง ใจ ให้ นั ก เรี ย นมั ธ ยมปี ที่ 6 มาศึ ก ษาต่ อ ที่
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย
2. ส านักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสารสนเทศที่ดี แต่ในขณะเดียวกัน
ยังขาดบุคลากร ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ สานักฯ ควร
นาเสนอมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่
3. ส านั ก ฯ ควรหารื อ มหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และหาวิ ธี ก าร แก้
กฎระเบียบที่เป็นอุป สรรค ในการรับนั กศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าเรียน ตัวอย่างเช่น
จานวนปีที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยไม่เท่ากับของประเทศเพื่อนบ้าน วุฒิ
ปริญญาตรีมีศักดิ์และสิทธิ์ไม่เท่ากัน เช่น การหาวิธีการเทียบโอน การสอนเสริมปรับพื้นฐาน ปรับ
หลักสูตรให้สอดรับ ทั้งนี้ควรมีการมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับ
คณะวิชา ในการดาเนินการเป็นเจ้าภาพ แก้ไขผลักดันเรื่องนี้ผ่านสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรจัดตารางเรียน ตารางสอน ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของวิชา และความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ควรจัดให้นักศึกษาเรียนรวดเดียว 3 คาบในวันเดียวกัน แต่ควร
แบ่งเป็นการเรียน 2 ครั้ง คือ 2 คาบ/ครั้ง และ 1 คาบ/ครั้ง และไม่เรียนในวันเดียวกัน เป็นต้น
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่ ว ยงาน โดยแบ่ งประเด็น การประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย และ ประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 11 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 11 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 1,561,800 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
1,558,471 บาท
งบประมาณคงเหลือ
3,329
บาท
คิดเป็นร้อยละ
99.79
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และได้ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพฯ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557
โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) ใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทย
2. บูรณาการกิจกรรมโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะและ
หน่วยงานต่างๆ โดยให้ทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วม
3. ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทุกด้านของ
จังหวัดกาแพงเพชร โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน ภายนอก และชุมชน
4. จัดให้มีการวิจัยสถาบัน เพื่อนาผลมา
ใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ร้อยละ
โครงกำร/ โครงกำร/
กิจกรรมที่
ดำเนินกำรยังไม่
ควำม
กิจกรรม กิจกรรมที่
ยังไม่ถึง
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สำเร็จ
ทั้งหมด ดำเนินกำร
ระยะเวลำที่
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)
3
3
ไม่มี
ไม่มี
100
1

1

ไม่มี

ไม่มี

100

10

10

ไม่มี

ไม่มี

100

1

1

ไม่มี

ไม่มี

100

15
100

15
100
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จากตารางพบว่า สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดกิ จกรรมที่จ ะ
ดาเนินการจานวน 15 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดาเนินการวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง เป็นไปตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ
รับผิดชอบดาเนินการในการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้
ร่วมกันกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้กรอบคู่มือการจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ดาเนินการจัดประชุม ระดมความคิดร่วมกันในการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายใน
สานักฯ โดยมีการวิเคราะห์จากทั้งหมด 2 ประเด็น คือ
2.1 วิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ : โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 วิเคราะห์ตามภาระงานประจา : ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการเงินและพัสดุ
ด้านธุรการและสารบรรณ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบริการวิชาการ
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังนี้
3.1 นักศึกษาและบุคลากรได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติอื่นๆ น้อย
3.2 หน่วยงานภายนอกไม่นาองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ไปใช้
3.3 การกาหนดระยะเวลาในการจัดอบรมไม่ตรงกับชุมชน
3.4 การติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
4. ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักฯ ร่วมกันจัดทา และดาเนินงานตามแผน โดยผลจาก
การดาเนินตามแผนส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมตามรายละเอียดแบบติดตาม ปย.2
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5. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยมี
การจัดทาเป็นรายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
เพื่อนาเสนอผลให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นาขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ
6.1 ควรมีการประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละเรื่องหลังจากที่ได้ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงไปแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ เพื่อใช้ปรับแผนความเสี่ยงในปีถัดไป
6.2 ควรมีการขออัตรากาลังบุคลากรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
6.3 ควรมีการจัดทากรอบงานของบุคลากรให้ชัดเจนและมีการชี้แจงให้กับบุคลากร
ได้รับทราบ
ปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ
6.4 มีการจัดทารายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (ปย.2) เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงหลักจากดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
6.5 มีจัดทากรอบอัตรากาลังเพิ่มเติมของสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอขอ
อัตรากาลังบุคลากรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
ประเด็นควำมเสี่ยง
1 นักศึกษาและบุคลากรได้รับโอกาสในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ศลิ ปะและวัฒนธรรมของชาติ
อื่นๆ น้อย
2 หน่วยงานภายนอกไม่นาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM) ไปใช้
3 การกาหนดระยะเวลาในการจัดอบรมไม่ตรงกับ
ชุมชน
4 การติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
50

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100

70

100

50

100

50
55

100
100
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีพันธกิจหลักที่สาคัญอีกข้อหนึ่ง คือ บริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดให้มีโครงการ
บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
3. โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์
4. โครงการอบรมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. โครงการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
7. โครงการศึกษาและพัฒนาผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดกาแพงเพชร
8. โครงการอบรมค่าเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
2. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริหารสานักงาน
2. โครงการประกันคุณภาพ
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการจัดทารายงานประจาปีสานักศิลปะและวัฒนธรรม
5. โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
6. โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. โครงการนิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ
8. โครงการจัดทาวารสารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
10. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับอาเซียนและระดับ
สากล
11. โครงการอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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12. โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
13. โครางการราชภัฏวัฒนธรรม
14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมศิลปะและการแสดง
15. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
16. โครงกาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
17. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
18. โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
19. โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรม
20. โครงการทานุบารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
21. โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
22. โครงการอบรมมารยาทไทยและประกวดมารยาทไทย
23. โครงการไหว้ครูดนตรีไทย
24. โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์
25. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา
งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ มี ก ารด าเนิ นงานที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด งานวิ จั ย สร้ า งสรรค์
ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้จัดให้มีโครงการ ดังนี้
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม “ระบาพุทธบูชา”
เครือข่ำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมทั้ ง ภายใน
ต่างประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกันใน
การทานุบารุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 เครือข่าย ดังนี้
1. เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม “งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ระดับชาติ ” ตามบัน ทึกข้อตกลงความร่ วมมือการดาเนินงานทางด้านศิลปวัฒ นธรรม ระหว่าง
หน่วยงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 ระหว่าง 9
สถาบัน
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2. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการจั ด การแสดงดนตรี แ ละ
นาฏศิ ล ป์ น านาชาติ และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท างด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมระหว่ า งปี
พ.ศ.2556 - 2559 จานวน 14 หน่วยงาน
3. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ.2557 - 2560
4. เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือการดาเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.2558 - 2562
5. เครือข่ายงานประชุมวิช าการนานาชาติเครือข่ายศิล ปวัฒ นธรรมมหาวิทยาลั ยแห่ ง
ประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) จานวน 17 สถาบัน
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน
1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ค่ำเฉลี่ย
4.61
4.60
4.57
4.80
4.72
4.79
4.68
4.68

ค่ำ
ระดับกำร
เบี่ยงเบน
ปฏิบตั ิ
มำตรฐำน
0.61
มากทีส่ ุด
0.63
มากทีส่ ุด
0.57
มากทีส่ ุด
0.46
มากทีส่ ุด
0.48
มากทีส่ ุด
0.47
มากทีส่ ุด
0.56
มากทีส่ ุด
0.55
มำก

ลำดับ
5
6
7
1
3
2
4

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้า โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.68, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.55)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะ
ผู้นาและการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.46)
รองลงมา คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.79, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.47) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.61,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.61)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. ส านักศิล ปะและวัฒนธรรมได้ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่ว ยงานภายนอก
โดยดาเนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง 15 กิจกรรม ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100
2. สานักศิลปะและวัฒนะธรรมมีการ ปฏิบัติตามพันธกิจหลักอย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย
การบริ การวิ ช าการแก่ชุ ม ชน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง 8 โครงการ มีโ ครงการเด่ น ๆ
ระดับชาติ หลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน โครงการศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดกาแพงเพชร เป็นต้น
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 จานวนมาก ถึง 25 โครงการ เช่น โครงการอบรม
ค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน โครงการอนุรักษ์มรดกไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีทีมงานที่เข้มแข็ง และมีการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม ทั้ง ภายในประเทศและต่ างประเทศ จานวนมากถึง 5 เครื อข่า ย มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือทางด้านการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน จานวนหลายครั้ง ตลอดจนมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และจัดการแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ กับหลายหน่วยงาน/สถาบัน
5. ส านั กศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดาเนินการส่ งเสริม ให้ เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์
ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 2 โครงการ โดยมีโครงการสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการ งานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการสร้างมาตรฐาน ด้านศิลปวัฒ นธรรม
"ระบาพุทธบูชา" ในปีงบประมาณ พ. ศ.2559
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
อยากให้สานักศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มีความพร้อมในฐานข้อมูลทุกด้าน สาหรับศึกษาค้นคว้าและให้บริการท้องถิ่น ดังนั้นจึงจาเป็นที่
ต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ งบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  205

ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. มหาวิทยาลั ย มีเขตบริ การทางการศึกษาที่อยู่ช ายแดน ติดต่อกับประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ สมควรสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม กับสถาบันหรือองค์กร ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ของประเทศสหภาพเมียนมาร์ ให้จริงจัง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ควรรวบรวมโครงการ และรายงานข้อมูล กิจกรรมด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจากคณะมาไว้
ด้วยกัน
3. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นเวลายาวนาน
จึงสมควรรวบรวม ประวัติความเป็นมา ความเชื่อมโยงในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม การ
วิจัยสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น ให้เป็นระบบ เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
โดยแบ่ ง ประเด็ น การประเมิ น ออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 3 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 3 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 10,450,900.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
10,337,434.50 บาท
งบประมาณคงเหลือ
113,4466.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ
98.91
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยอาจมีกลไกช่วยเหลือ
นักวิจัยโดยช่วยดูแลคุณภาพงานวิจัย
ตั้งแต่เริม่ ต้น การคิดและเขียนหัวข้อ
วิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณ
ุ ภาพ
2.ควรปรับปรุงช่องทางการเก็บข้อมูล
เงินสนับสนุนการวิจัยให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกันของคณะและข้อมูลรวม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ
ได้ และควรมีข้อมูลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย/ วิชาการที่ครบถ้วน
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด
1

จำนวน
โครงกำร/
จำนวน
กิจกรรมที่
โครงกำร/ ดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ยังไม่เสร็จ
ดำเนินกำร สิ้นกิจกรรม
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
1

1

1

2
100

2
100

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ร้อยละ
ยังไม่ถึง
ควำมสำเร็จ
ระยะเวลำ
ที่จัด
กิจกรรม
100

100

จากตารางพบว่ า สถาบั น วิ จั ย และพัฒ นาได้น าข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ 2559 ได้กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการ
จานวน 2 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่าสถาบันได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดการประชุมเพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
2. จั ด ท าค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ด าเนิ น การพิ จ ารณาประเด็ น ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ดาเนินการควบคุมความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการ
ควบคุมความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยง ดังนี้
1) อาจารย์ไม่รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2) อาจารย์บางส่วนไม่สามารถทางานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความทางวิชาการ และ
บทความวิจัย แล้วเสร็จตามกาหนด
3) จัดสรรทุนไม่ได้ในเวลาที่กาหนด
4) ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไม่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
5) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความกลับมาล่าช้า
6) นักวิจัยส่งบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะล่าช้า
7) การจัดทาวารสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
จากการควบคุมความเสี่ยง
5. รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะผู้ บ ริ ห าร และ
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
6. นาข้อเสนอแนะของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนามา
เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานด้านความเสี่ยงต่อไป
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ผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง แสดงได้ตำมตำรำง
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. อาจารย์ไม่รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุน
2. อาจารย์บางส่วนไม่สามารถทางานวิจัย งานสร้างสรรค์
บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย แล้วเสร็จตาม
กาหนด
3. จัดสรรทุนไม่ได้ในเวลาที่กาหนด
4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไม่ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
5. ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความกลับมาล่าช้า
6. นักวิจัยส่งบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะล่าช้า
7. การจัดทาวารสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
30

ร้อยละผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100

30

100

50
30

100
100

70
100

100
100

100
58.57

100
100
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1. กำรวิจัย
จำนวนงำนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้จัดทาวิจัย โดย
จานวนงานวิจัยซึ่งจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทของงำนวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จำนวนงำนวิจัย(เรื่อง)
31
87
118

ร้อยละ
26.27
73.73
100.00

จากการทาวิจัย ของคณาจารย์ พบว่างานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
มีจานวน 87 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.73
ทุนและแหล่งทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัย โดยจานวนงบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
รวม

จำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท)
10,474,218
3,269,788
13,744,006

ร้อยละ
76.20
23.80
100.00
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จำนวนอำจำรย์ผู้ทำวิจัยต่ออำจำรย์ทั้งหมด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559 อาจารย์มหาวิทยาลั ยราชภัฎ กาแพงเพชรได้รับ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจ านวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
นับเป็นอาจารย์ผู้ทาวิจัยจาแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้
จ านวนและร้ อ ยละของจ านวนอาจารย์ ที่ ท าวิ จั ย จ าแนกตาม ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557- 2559
ปีงบประมำณ
2557
2558
2559

จำนวนอำจำรย์ที่ทำวิจัย
154
150
139

จำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
358
348
348

ร้อยละ
43.01
43.10
39.94

จากตารางพบว่ า จ านวนที่ ท าวิ จั ย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มี จ านวน 139 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.94
จำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยที่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2558
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
146
38
22
28
12
246

ร้อยละ
59.35
15.45
8.94
11.38
4.88
100.00

จากตารางงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่พบว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และ กลุ่ม 2 ถึงร้อยละ 74.80
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เครือข่ำย
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรได้มีความร่ว มมือกับหน่ว ยงานภายนอกในการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย จานวน 9 เครือข่าย ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
7. เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
8. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดกาแพงเพชร
2. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
ชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 88 โครงการ ดังนี้
1. มีการจั ดทาโครงการบริ การวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ โครงการ
พัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนหนองหลวง
2. มีการพัฒนาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัย
ซึ่งบริการวิชาการให้กับผู้สนใจในการนาองค์ความรู้ในบทความไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ได้แก่ วารสาร สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สัก
ทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดาเนินการมีการจัดทาวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ มีคุณภาพอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 มีการจัดทาวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีละ 2 ฉบับ กาลังพัฒนาให้มีคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI
3. มีการจัดการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ เป็นประจาทุกปี ในเดือน ธันวาคม เพื่อ
บริการวิชาการให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการนาองค์ความรู้ในบทความ
วิช าการหรื อ บทความวิ จั ย ที่ มีคุ ณ ภาพซึ่ ง ผ่ า นการประเมิน และให้ ข้อ เสนอแนะโดยผู้ ประเมิ น
อิสระ (Peer Review) เผยแพร่ให้กับผู้สนใจในการนาองค์ความรู้ในบทความไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
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4. มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่น ในงานต่างๆเป็นประจา ได้แก่ งาน
นิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร งานนิทรรศการ Thailand Research Expo
งานราชภั ฏ วิ ช าการ และงานประชุ ม วิ ช าการอื่ น ๆ ที่ เ ครื อ ข่ า ยจั ด ขึ้ น และขอความร่ ว มมื อ
ซึ่งเผยแพร่ผลงานวิขัยให้กับผู้สนใจในการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
5. จัดห้องสมุดให้บริการการสืบค้นเอกสาร วารสาร และงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการในการสืบค้นและยืมคืนเอกสารเพื่อนาไปศึกษาองค์ความรู้และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
6. มีการให้คาแนะนาในการทาวิจัย การรวบรวมผลการวิจัย การรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อทาผลงานทางวิชาการของครู การเสนอผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาให้กับสมัชชาสุขภาพ จังหวัดกาแพงเพชร เป็นต้น
3. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาใช้ใน
การบริหารจัดการ และสนับสนุนการดาเนินงานในหน่วยงาน ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิจัย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาขึ้น ซึ่งแสดง
สารสนเทศด้านจานวนงานวิจัย งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งถ้าระบบสมบูรณ์จะสามารถแสดงสารสนเทศที่จาแนกตามตัวแปร ได้
4 ตัวแปร คือ
1) ปี (ได้แก่ ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ตามที่กาหนดในการประกันคุณภาพ
ภายใน)
2) คณะ
3) โปรแกรมวิชา
4) บุคคล
ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
ดังกล่าว ในการบริหารงานวิจัยทั้งระบบ เช่น
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1) ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการในการ
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ ในการดาเนินการวิจัย การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
2) ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
3) ใช้ในการกากับติดตามการทางานวิจัยของอาจารย์ให้แล้วเสร็จตามกาหนด
4) ใช้ในการกากับติดตามการดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ที่เกี่ยวกับจานวนงานวิจัย งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :
NRMS) ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ
ในการบริหารงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน
แผ่ นดิ น และใช้ ในการวางแผนพั ฒนาการด าเนิ นงานด้ านการวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยใช้ระบบ NRMS นี้ ในการบริหารจัดการงานวิจัยของตนเอง
3. ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) ใช้ในการควบคุม กากับ ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดาเนิน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒ นา เพื่อให้ การ
ดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด และมีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง
4. ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents) ใช้เป็นช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารในรูปเอกสารราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
5. ระบบการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ (E-PAR) ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. ระบบบริห ารงานบุ คคลแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Personal) ใช้ในการควบคุม กากับ
ติดตามการไปราชการ และการลาของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
กำรพัฒนำบุคลำกร
สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนที่จะพัฒนาหน่วยงานในปีต่อไป ดังต่อไปนี้
1. แผนพัฒนาการดาเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการวิจัย เนื่องจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีพันธกิจหลักด้านการวิจัย ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางการพัฒนาการดาเนินการโดยใช้ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยเป็นหลักดังนี้
1.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.1ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด แต่ผล
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การดาเนินงานยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร จึงควรปรับปรุงระบบ
และกลไก ดังนี้
1) กาหนดให้อาจารย์ที่เสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย ระบุว่าผลงานวิจัยจะสามารถนาไปเป็นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เช่น ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร
2) จัดการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ระบุว่าจะนาผลงานไปจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรสามารถจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคาขอ
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร การนาคาขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรไปยื่นเพื่ อจดอนุสิทธิบัตร
และสิทธิบัตร
3) จูงใจให้อาจารย์นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร เช่น ในการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นจะผลงานการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
มาเป็ น เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กด้ ว ย การประกาศเกี ย รติ คุ ณ อาจารย์ ที่ มี ผ ลงานซึ่ ง สามารถจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ เป็นต้น
1.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เนื่องจากเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่อนข้างน้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ภายในและภายนอกให้มากขึ้น เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการสาหรับ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจัดสรร
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยให้กระจายไปทุกคณะ เป็นต้น
1.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย เนื่องจากผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้ค่าน้าหนัก
0.80 และ 1.00 ยังมีน้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้ค่าน้าหนัก 0.80 และ 1.00 ให้มากขึ้นเช่นจัดพิพากษ์โครงร่าง
การวิจัยเพื่อให้ได้โครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความส่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้ค่าน้าหนัก 0.80 และ 1.00 พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน
ฐาน TCI หรือ ACI และเพิ่มแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร
ที่ได้ค่าน้าหนัก 0.80 และ 1.00 เป็นต้น
2. แผนการพัฒนาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุน
การทาวิจัย ของอาจารย์ให้มากขึ้น มีแนวทางในการพัฒนาจาแนกตามปัจจัยองค์ประกอบการ
บริหาร ดังนี้
2.1 ด้านบุคลากรมีแนวทางพัฒนาได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนและกากับติดตามให้
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทุ ก คน จั ด ท าเอกสารคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
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(Standard Operating Procedure: SOP) ในงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ นาไปทดลองใช้ และ
ศึกษาผลการใช้อย่างเป็นระบบในรูปแบบการวิจัยในงาน (Routine to Research : R to R)
2.2 ด้ า นงบประมาณ มี แ นวทางพั ฒ นาได้ แ ก่ เ พิ่ ม การก ากั บ ติ ด ตาม และหา
แนวทางในการดาเนินการให้การใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีแนวทางพัฒนาได้แก่การปรับปรุงการจัดการวัสดุครุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการดาเนินงานมากขึ้นทั้งการจัดหา การจัดเก็บ การเบิกจ่าย และการดูแล
รักษา การเร่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน และการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันวิจัย
ให้อานวยความสะดวกในการค้นคว้ามากขึ้น รวมทั้งการนากิจกรรม 5 ส ซึง่ เป็นกระบวนการหนึ่งที่
เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะนามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
สถานที่ทางานให้ดีขึ้นมาใช้ในการพัฒนาสถานที่ทางานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.4 ด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางพัฒนาได้แก่ การพัฒนาการบริหารจัดการ
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดทาโครงการ การนาโครงการไปปฏิบัติ การกากับ
ติดตามและประเมินผลโครงการ และการปรับปรุงโครงการ
แผนพัฒนำหน่วยงำน
1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย
2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน
1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ค่ำเฉลี่ย
4.40
4.36
4.39
4.51
4.20
4.82
4.56
4.48

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.63
0.59
0.60
0.68
0.84
0.38
0.56
0.64

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มำก

ลำดับ
4
6
5
3
7
1
2

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้า โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.48, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.82, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.38) รองลงมา คือ
ด้ า นภาวะผู้ น าและการท างานเป็ น ที ม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย =4.51, ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน=0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.15, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.56)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. ผลงานวิจั ย ของอาจารย์ มีจ านวนมาก มีการตี พิมพ์อยู่ ในระดั บสู ง และสามารถใช้
ประโยชน์ได้หลายแง่มุม
ปัญหำอุปสรรค
1. ผู้วิจัยมีปัญหาการทาวิจัยให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลา
2. ควรมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทันต่อการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลบ้าง
ส่วนยังอยู่ที่คณะยังไม่ถึงสถาบันวิจัย
3. พัฒนาผู้วิจัยให้ได้เผยแพร่เพื่อพัฒนาให้อยู่ในฐานที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับ 0.2
เป็นส่วนใหญ่
แนวทำงกำรพัฒนำงำนวิจัย
1. ควรมีการพัฒนาโดยวิธีการจัดการความรู้ ให้ผู้วิจัยมี Trainer เพื่อพัฒนาผู้วิจัย
2. ควรมีการพัฒนา โดยให้มีการจัดทากองทุนวิจัยเพื่อให้ใช้จ่ายเงินเป็นระบบมากขึ้น
3. ควรมีการกากับดูแลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
1. ต้องการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องสิทธิบัตรและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยในการเผยแพร่งานวิจัยสู่นานาชาติ โดยให้มีบุคลากรที่มาเป็น
บรรณาธิการเพื่อคัดกรอง หรือฝึกให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจงานวิจัย ช่วยกลั่นกรองงานวิจัย
ไม่ให้ตก เพื่อให้ผ่านการตรวจมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. ควรแสวงหาแหล่งทุนการวิจัยภายนอกให้มากขึ้น ด้วยการเตรียมการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถให้มากขึ้นสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเจ้าของแหล่งทุนต่างๆ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานวิจัย รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ด้วย
2. ควรบูรณาการแผนพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการ
บริ ห ารจั ดการวิจั ย เพื่อรองรั บ การจั ดการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งการพัฒ นานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
หน่ว ยงาน โดยแบ่ งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย และ ประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานักประกันคุณภาพการศึกษามีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 11 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 10 ตัวชี้วัด
ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
90.91
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 1,999,660.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
1,730,323.90 บาท
งบประมาณคงเหลือ
269,336.10 บาท
คิดเป็นร้อยละ
86.53

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  223

ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมิน
ภายนอก โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. สร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เปลีย่ นแปลง ทั้งใน
ระดับหลักสูตร หน่วยงาน และ
สถาบัน ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง
2.ควรกาหนดคณะกรรมการ
มอบหมายงานและภาระหน้าที่ของ
บุคคลสถานะภายในสานักอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจเป็นคาสั่งภายใน
สานักฯ
3.ควรมีรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน
4.การพิจารณาในเรื่องความคุม้ ค่า
ของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กาหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง สานักได้มีการ

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
โครงกำร/
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
ดำเนินกำรยังไม่
ยังไม่ถึง
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ระยะเวลำที่
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีการศึกษา
2557 จานวน
17 กิจกรรม
ปีการศึกษา
2558 จานวน
13 กิจกรรม

100

1

ปีการศึกษา
2557
จานวน 17
กิจกรรม
ปีการศึกษา
2558
จานวน 13
กิจกรรม
1

1

1

100

2

2

100

ร้อยละ
ควำม
สำเร็จ

100
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ข้อเสนอแนะ

ดาเนินงานเรื่องการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของต้นทุน ที่ใช้ในการกาหนด
วิธีการควบคุม ดังนั้น สานักฯ ควร
ดาเนินการจัดทารายงานเรื่อง
ดังกล่าวด้วย
5.การประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในผูร้ ับการประเมิน
ได้มีการดาเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมที่สาคัญเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีทกุ
ด้าน
6.สานัก มีการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศในระดับการรวบรวม
จัดเก็บเอกสาร อยู่ในระดับดี โดยมี
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน
การบริหาร การเรียนการสอน วิจยั
การเงิน การตัดยอดโดยการควบคุม
บัญชีของมหาวิทยาลัย ระบบบัญชี
3 มิติ (Online) ฐานข้อมูล E-mail
สมุดโทรศัพท์ Face book ของ
คณะ Website มหาวิทยาลัย ซึ่ง
ง่ายและสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
7.สานักฯ ควรนาแผนและผลการ
ดาเนินงานเป็นรายงานให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
โครงกำร/
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
ดำเนินกำรยังไม่
ยังไม่ถึง
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ระยะเวลำที่
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ทั้งหมด

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

-

-

-

1

1

100

5

5

100

30
100

30
100

ร้อยละ
ควำม
สำเร็จ
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จากตารางพบว่ า ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ น าข้ อ เสนอแนะของหน่ ว ยงาน
ภายนอก โดยได้กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน 30 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 30
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า
1. มหาวิทยาลั ย ได้ดาเนิ น การตามระบบบริห ารความเสี่ ยงโดยทาการตั้งแต่งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
2. มีการจั ดประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลั ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559/ปีการศึกษา 2558 เพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง
3. กาหนดประเด็นความเสี่ยง 8 เรื่อง เรียงลาดับระดับความเสี่ยง จากมากไปหาน้อย
ดังนี้
3.1 คะแนนผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.2 ความรู้ ความเข้ าใจที่ค ลาดเคลื่ อ นของผู้ รั บ การอบรมเกณฑ์ป ระกั น คุณ ภาพ
ภายในจาก สกอ.
3.3 การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นาไปใช้งานได้จริงมีน้อย
3.4 ยังไม่มีแนวทางการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในมหาวิทยาลัยในอนาคต
3.5 นักพัฒนาระบบไม่สามารถเชื่อมโยงเกณฑ์การประกันคุณภาพกับการสร้างระบบ
สารสนเทศที่จะรองรับการประกันฯ (เกณฑ์ใหม่)
3.6 ผลงานนวัตกรรมไม่มีคุณภาพที่จะได้รับรางวัลอย่างแท้จริง
3.7 องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดเทคนิคการติวของผู้ติวไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.8 กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสานักได้
4. มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
5. จั ดทารายงานผลการดาเนิ น งานบริห ารความเสี่ ยงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
โดยรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
6. ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 8 เรื่อง ดังนี้
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ประเด็นควำมเสี่ยง
1. คะแนนผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
2. ความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้รับการ
อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในจาก สกอ.
3. การนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้
นาไปใช้งานได้จริงมีน้อย
4. ยังไม่มีแนวทางการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ใน
มหาวิทยาลัยในอนาคต
5. นักพัฒนาระบบไม่สามารถเชื่อมโยงเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพกับการสร้างระบบสารสนเทศที่จะ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา (เกณฑ์ใหม่)
6. ผลงานนวัตกรรมไม่มีคณ
ุ ภาพที่จะได้รับรางวัล
อย่างแท้จริง
7. องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดเทคนิคการติวของ
ผู้ติวไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
8. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ของสานักได้
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน(ร้อยละ)
100

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน(ร้อยละ)
100

0

100

66.67

100

33.33

100

81.25

100

50

100

35

40

72

100

42.32

92.50
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจหลัก
1. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานด้านการ
บริการวิชาการชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ “1 ช่วย 9”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “1 ช่วย 9”
ซึ่งเป็นโครงการของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า สมศ. โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือต้องการพัฒนาศักยภาพของการ
จัดการศึกษาในทุกสถานศึกษาให้เท่าเทียมกัน ซึ่งในแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนจากภายในและภายนอก หรือปัจจัยนาเข้า คือผู้เรียน ทาให้การพัฒนาศักยภาพ
ของสถานศึกษาเหล่านั้นแตกต่างกันด้วย ด้วยเหตุนี้ สมศ. จึงจัดตั้งโครงการ “1 ช่วย 9” ขึ้นมา
เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษาที่ต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จนเกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพการศึกษาที่กระจายออกไป
เป็นวงกว้างร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนาไปสู่วิถีชีวิตคุณภาพ ที่เชื่อว่าเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรพร้อมที่จะเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 2
กิจกรรม คือ กิจกรรมการทาตะกร้าสาน และกิจกรรมการทาดอกไม้จันทน์
2. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การบริหารจัดการ ดังนี้
1. ได้พัฒ นาระบบจั ดเก็บ เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และ
มหาวิทยาลัยโดยใช้การเก็บข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซด์ (KPRU DOC QA) และได้ให้ความรู้ ความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการให้กับผู้ใช้งานในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ณ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ทั้งสิ้น 75 คน
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โดยสรุ ปความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบจัดเก็บ
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวม 3.99 ระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในระดับหลักสูตร (ร้อยละ 73.33) รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามระดับคณะ (ร้อยละ 16.00)
2. สานักประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลั กสูตร(มคอ.7 ออนไลน์) และได้ย กเลิ กการพัฒ นาระบบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้เปิดระบบ CHE QA 3D Online System สาหรับหลักสูตร เพื่อใช้สาหรับบันทึกผล
การดาเนินงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา สานั กฯ จึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อวางแผนและกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานสายสนับสนุน
โดยร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาระบบดังกล่าว โดยประเมินความสาเร็จการพัฒนาระบบที่ 80 % และจะดาเนินการจัด
อบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
3. ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ต รวจสอบและรวบรวมข้ อ มู ล ด้า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA 3D Online System จัดทาเป็นสารสนเทศนาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
3.1 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และ
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA 3D Online System และจัดทาข้อมูลเป็นสารสนเทศนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 14 ตุลาคม 2558
3.2 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และ
มหาวิทยาลัย จากระบบสารสนเทศ CHE QA 3D Online System นาเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านั กประกั น คุ ณภาพการศึก ษาและคณะกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร และคณะ ในรูปแบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อติดตามการปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558
3.3 นาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ผ่านระบบ CHE QA 3D
Online System และระดับสานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทาข้อมูลเป็นสารสนเทศนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  229

กำรพัฒนำบุคลำกร
สานักประกันคุณภาพมีการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
โดยส่งเสริ มให้บุ คลากรของสานั กประกัน คุณภาพการศึกษาเข้าร่ว มอบรม สั มมนา โครงการ/
กิจกรรมทังในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการเสนอผลงานการจัดการ
ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเครือข่าย
แผนพัฒนำหน่วยงำน
ส านั ก ประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาได้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริการวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่าย โดยแบ่งระยะเวลาการพัฒนาออกเป็น 2
ช่วงระยะเวลา คือ
พ.ศ. 2556-2560 – หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินโดยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา ในระดับพอใช้-ดี (Quality : Q1)
1. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการทางานประกันคุณภาพใน
ทุกกระบวนงานหลักของสานัก (Management : M1) พ.ศ. 2561-2565 – หลักสูตรมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับดี – ดีมาก และได้รับการขึ้นบัญชีในฐานข้อมูล TQR ของ สกอ.
(Quality : Q2)
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย (ผลการสอบ ONETระดับชั้น
ป.6 และพัฒนาการของระดับคะแนน ONET) ที่ดีขึ้น (Service : S1)
3. สร้างสรรค์งานวิจัยสถาบันด้านประกันคุณภาพ ปีละ 1 เรื่อง (Research : R1)
พ.ศ. 2566-2570 – หลั ก สู ต ร คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล
(Quality: Q3)
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

4.47
4.43
4.30
4.67
4.30
4.65
4.72
4.53

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.50
0.56
0.82
0.54
1.07
0.54
0.45
0.67

ระดับกำร
ลำดับ
ปฏิบัติ
มาก
4
มาก
5
มาก
6
มากที่สุด
2
มาก
6
มากที่สุด
3
มากที่สุด
1
มำกที่สุด

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หัวหน้า โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีผลการประเมินระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.53, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.72, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)
รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้ นาและการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย =4.67,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด มี 2ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
=4.30, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82, 1.07 )
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก
โดยดาเนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง 30 โครงการ ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มอบหมายให้สานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ผู้ดาเนินการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
สานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดาเนินการในเรื่องนี้ แต่สานักประกันคุณภาพการศึกษาก็
สามารถดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตาม
ประเด็นความเสี่ยงใน 8 เรื่อง รวม มีความก้าวหน้าในภาพรวมถึงร้อยละ 92.50
3. สานักประกันคุณภาพการศึกษา สามารถผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจใน
เรื่ องการดาเนิ น งานในเรื่ องคุณภาพ ที่มิใช่เน้นเพื่อการสร้างค่าคะแนน ทาให้ ผ ลการประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตร และคณะดีขึ้นอย่างชัดเจน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปี
การศึกษา 2558 มีผลการบริหารระดับคณะ 3.76 คะแนน มีผลระดับคุณภาพดี ซึ่งในปีการศึกษา
2557 มีผลการบริหารระดับคณะ 3.45 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้) แม้จะมีปัญหาบ้างในบาง
สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ จากชุดเก่า เป็น
กรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีความเข้าใจไม่ตรงกันกับบริบท ที่ดาเนินการมา
4. สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับความไว้วางใจจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หรื อ สมศ. ให้ ท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด
กาแพงเพชร ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการศึกษา ทุกสถานศึกษาให้เท่าเทียมกัน
5. สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการบริหารจัดการ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาหน่วยงาน โดยมีแผนการปฏิ บัติงานอย่าง
ชัดเจน
6. สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการสารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของหัวหน้าหน่วยงานในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน โดยมีผลการประเมินระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67)
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ปัญหำอุปสรรค
1. ระบบสารสนเทศยังต้องใช้เวลาในการผนวกระบบสารสนเทศเข้ากับระบบประกัน
คุณภาพ เพื่อช่วยลดภาระการทางานของอาจารย์
2. ผู้ตรวจประเมินกับผู้รับการประเมินเข้าใจไม่ตรงกัน ทาให้คะแนนน้อยกว่าเดิม เช่น
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ทางานดีขึ้นแต่คะแนนประเมินลดลง ซึ่งทางสานักประกันคุณภาพได้ให้
ทางโปรแกรมพิจารณาหากมีประเด็นทักท้วง สานักประกันคุณภาพจะประสานให้ ซึ่งทางโปรแกรม
ยอมรับผลการประเมิน
สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
อยากให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง อยากให้นา EdPex เข้ามาใช้
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. ควรเร่งดาเนินการผนวกระบบสารสนเทศเข้ากับระบบประกันคุณภาพ เพื่อช่วยลด
ภาระการทางานของอาจารย์
2. ควรสร้างความเข้าใจในการตรวจการประกันคุณภาพ ระหว่างผู้ประเมินและผู้เข้ารับ
การประเมิ น เพราะอาจท าให้ ค่ า คะแนนผิ ด ไปจากความเป็ น จริ ง ตั ว อย่ า งเช่ น สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินเป็นชุดใหม่
3. ในช่ว งการที่มหาวิทยาลั ยต่างๆ ต้องมีการแข่งขันกันในการรับนักศึกษา เนื่องจาก
จานวนนักศึกษาทุกแห่งลดลง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดย
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อ ให้นักเรียนที่ปรารถนาจะเข้า
ศึกษาในสถาบันทีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และนึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นแห่ง
แรก วิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ ก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบาย การ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง จริงจัง และสมควรอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยจะต้องนาระบบ EdPex เข้า
มาใช้ในมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
4. การประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ถึ ง แม้ ว่ า ผลการประเมิ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 จะ
ยกระดับขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ซึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพปรับปรุง มาเป็นระดับคุณภาพพอใช้ในทุกคณะ มหาวิท ยาลัยต้องหาทางที่จะยกระดับ
คุณภาพให้สูงกว่านี้ต่อไป สาหรับหลักสูตรใดที่อยู่ในระดับดี จะต้องรักษาระดับคุณภาพในระดับดี
ไว้ให้คงอยู่ และพยายามยกระดับให้ขึ้นไปอยู่ในระดับดีมากต่อไป
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บัณฑิตวิทยำลัย
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของบัณฑิตวิทยำลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยแบ่ง
ประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ซึ่งมีผล
การประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 18 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 12 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
66.67
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
1,053,501 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
967,160 บาท
งบประมาณคงเหลือ
86,341 บาท
คิดเป็นร้อยละ
91.80
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และดาเนินงานปรับปรุงในปีการศึกษา
2558 สรุปได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรอธิบายรายละเอียดหลักการ
บริหารแบบ SMART ให้ครอบคลุม
2. ควรอธิบายถึงการติดตามการ
ทางานที่นอกเหนือจากการประชุม
3. ควรมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อมอบหมายงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
4. ควรระบุวาระการประชุมเพื่อ
พิจารณาในด้านวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/ โครงกำร/
กิจกรรม กิจกรรมที่
ทั้งหมด ดำเนินกำร

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ดำเนินกำรยัง
ไม่เสร็จสิ้น
กิจกรรม(อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินกำร)

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ร้อยละ
ยังไม่ถึง ควำมสำเร็จ
ระยะเวลำที่
จัดกิจกรรม

1

1

-

-

100

2

2

-

-

100

2

2

-

-

100

1

1

5

5

100
-

-

100
100

จากตารางพบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มาก าหนดกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การจ านวน 5 กิ จ กรรม สามารถ
ดาเนินการได้ 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบ พบว่าบัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยง
พบความเสี่ยงจานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต (ปริญญาเอก)
3. โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ
มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 โครงการ ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและ มีแผนงาน/กิจกรรม คือ
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการการ
อบรมความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแล
วิทยานิพนธ์และเจ้าหน้าที่ผู้ดแู ลระบบและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต (ป.เอก)และมี
แผนงาน/กิจกรรม คือการศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ตา่ งๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และการประชุมสัมมนาวิชาการ
3. โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุและมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ การอบรมความรู้ด้าน
การเงินและพัสดุ จัดระบบและกลไกการ
ดาเนินงานด้านการเงิน และการจัดทาสมุดบันทึก
และระบบการตัดยอดการเงินดาเนินการบริหาร
ความเสีย่ งและจัดการความเสี่ยง
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน
-

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน
100

-

100

-

100

-

100
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ส่วนที่ 3 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก
1 กำรผลิตบัณฑิต
กำรรับนักศึกษำ
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวนนักศึกษาผู้มารายงานตัวดัง
ต่อไปนี้
สำขำวิชำ
สาขาการปกครองท้องถิ่น (ป.โท)
สาขาบริหารการศึกษา (ป.โท)
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (รุ่นที่8) (ป.เอก)
สาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 2) (ป.เอก)
รวม

แผนรับนักศึกษำ
30
30
20
20
100

จำนวนรำยงำนตัว
13
22
22
13
70

จากตาราง พบว่า สาขาวิชาที่มีนักศึกษาสมัครสูงสุดได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา (ป.โท)
จานวน 22 คน สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (รุ่นที่ 8) (ป.เอก) จานวน 22 คน
รองลงมาสาขาการปกครองท้องถิ่น (ป.โท) จานวน 13 คน สาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 2)
(ป.เอก) จานวน 13 คน คือ ทุกสาขาวิชารับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น งานจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงาน (KPI) เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ผลการประเมิ น คุ ณ ภ าพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร(คะแนนรายองค์ ป ระกอบ)
โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
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หลักสูตร
สาขาการปกครองท้องถิ่น (ป.โท)
สาขาบริหารการศึกษา (ป.โท)
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (รุ่นที่ 8) (ป.เอก)
สาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 2) (ป.เอก)
ภำพรวม

ผลกำรประเมิน
2.42
3.11
3.06
3.00
2.90

ระดับคุณภำพ
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ปำนกลำง

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3 สาขาวิชาคือ สาขาบริหารการศึกษา
(ป.โท) สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (รุ่นที่ 8) (ป.เอก) สาขาการบริหารการศึกษา
(รุ่นที่ 2) (ป.เอก) ส่วนสาขาการปกครองท้องถิ่น (ป.โท) อยู่ในระดับปานกลาง
ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงได้ตามตาราง
ด้ำน
ด้ำนควำมรู้
สำขำวิชำ/ระดับ คุณธรรม ควำมสำมำรถ
จริยธรรม ทำงวิชำกำร
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

3.60
4.71

3.80
4.49

ด้ำน
ทักษะ
ทำง
ปัญญำ
3.70
4.55

ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ
3.90
4.77

ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์ตัวเลข
กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3.80
4.47

ผลกำร
ประเมิน
โดยรวม
3.50
4.58

บัณฑิตวิทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาโทโดยรวมอยู่
ในระดับดี คือ 3.50 และระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ 4.58
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กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 38 เรื่อง ดังนี้
1) ระดับปริญญาโท
จานวน 21 เรื่อง
2) ระดับปริญญาเอก
จานวน 17 เรื่อง
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
สาหรับ จานวนผู้ สาเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ. 2559 มีดังนี้ (ตุล าคม
2558 – 30 กันยายน 2559)
หลักสูตร
สาขาการปกครองท้องถิ่น (ป.โท)
สาขาบริหารการศึกษา (ป.โท)
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (รุ่นที่ 8) (ป.เอก)
ภำพรวม

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
7
22
1
20
50

ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีอาจารย์ประจาระดับปริญญาเอกทั้งสิ้น
16 คน โดยจาแนกเป็นอาจารย์สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จานวน 6 คน อาจารย์
สาขาบริหารการศึกษา จานวน 5 คน อาจารย์สาขาการปกครองท้องถิ่น จานวน 5 คน
บัณฑิตวิทยาลัย มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีจานวน 7 คน โดยจาแนก
เป็ นตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และรองศาสตราจารย์ จานวน 6 คน เมื่อคิด
สัดส่วนการดารงตาแหน่ งทางวิช าการต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 43.75
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 6.25 และตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 37.50)
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วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อำจำรย์
9
9

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วย
รอง
ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
1
6
1
6

ศำสตรำจำรย์
-

จำนวน
16
16

2. กำรวิจัย
การวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก จานวน 113 เรื่อง และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร จานวน 65 เรื่อง จานวนอาจารย์ผู้ทาวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับบัณฑิต
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาจานวน 2 เครือข่าย เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)
และเครือข่ายสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินงานตามโครงการบริการวิชาแก่
ท้องถิ่น “โครงการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ “ โดยเรียนเชิญวิทยากรพิเศษ คือ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากร
หน่ ว ยงาน/องค์ก รภาครั ฐ จั ง หวัด กาแพงเพชรและจังหวั ดใกล้ เคีย ง รวมทั้งผู้ บริห าร อาจารย์
บุคลากรนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดทาโครงการบริการวิชาการ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน
974 คน ร้อยละ 78.74 ผลการประเมินมีดังนี้
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ผลการประเมิน ความพึงพอใจโครงการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์ การภาครัฐ
ในภาพรวมผู้รับฟังการบรรยายพิเศษมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝐱̅ = 4.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้รับฟังการบรรยายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านดังนี้ ด้านผลผลิต
(𝐱̅= 4.37) ด้านปัจจัยนาเข้า (𝐱̅= 4.32) และด้านกระบวนการ (𝐱̅= 4.25) ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1. กิจ กรรมรดน้ าด าหั ว “ยุ ทธศาสตร์ ฯ –บริห ารฯ สื บ สานวั ฒ นาธรรม รดน้ าขอพร
คณาจารย์”(นักศึกษาระดับปริญญาเอก)
2. กิจกรรม “รดน้าดาหัวคณาจารย์ สืบสานปีใหม่ไทย” (นักศึกษาระดับปริญญาโท)
3. กิจกรรมทาบุญ เลี้ยงพระบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
4. กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
5. กิจกรรมจัดงานทาบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
2559
5. กำรบริหำรจัดกำร
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำให้ใช้กำรบริหำร
บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ได้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาให้ ใ ช้ การบริห ารจัด การด้ า นบุค ลากร
งบประมาณและการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
1. พัฒนาฐานข้อมูลศักยภาพอาจารย์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. พัฒนาเวปไซด์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร งาน/กิจกรรมต่าง
3. พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษา (E-GRAD) ให้บริการข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การสาเร็จการศึกษา
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ใช้การบริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณ เช่น
ระบบ E-Personal ระบบบัญชี 3 มิติ (GFMIS) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
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กำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกร
1. การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
สายสนับสนุนทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับใน
การทางานและการให้ บ ริ การนั กศึกษา อาจารย์ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทางาน จานวน 13 ครั้ง
2. การจั ด การความรู้ ข องบุ ค ลากรของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (Knowledge Management)
เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ
แผนพัฒนำหน่วยงำน
บั ณฑิ ตวิท ยาลั ย มีแ ผนการพั ฒ นาหน่ว ยงานตามประเด็ นยุท ธศาสตร์ ห ลั ก และตาม
พันธกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโครงการรองรับการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน
กำรบริหำรงบประมำณ
การบริหารงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย มีการดาเนินการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทาง ดังนี้
1. ดาเนินการประมาณการรายรับ -รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 โดยพิจารณาจากยอด
ประมาณการเป้าหมายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
2. จัดทาโครงการงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลัย (พ.ศ.2558 – 2562) และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการ
พิจารณาตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
3. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกรอบ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และการจัดทาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. ดาเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติงานโดยยึดหลักการใช้
จ่ า ยเงิน ให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และหลั ก ธรรมาภิ บาล โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
5. การกากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ โดยมีหัวหน้าสานักงานและรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้กากับ ตรวจสอบดาเนินการใช้จ่ายเงินให้เกิด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดาเนินการตรวจสอบข้อมูล บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
และบั ญ ชี จากงบประมาณแผ่ น ดิน และงบเงิ น นอกงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเกณฑ์
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พึงรับ-จ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและจัดทารายงาน
การเงินเป็นรายไตรมาส เพื่อนาเสนอต่อและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
6. จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจาปี พ.ศ.2559 ทุกโครงการ
เพื่อเสนอผลสรุปโครงการรายงานต่อ ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

4.28
3.30
4.46
4.42
4.38
4.38
4.42
4.36

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.63
0.72
0.64
0.64
0.60
0.52
0.57
0.62

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

อันดับ
4
5
1
2
3
3
2

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน โดยภาพรวมทั้ ง 7 ด้ า น มี ผ ลการประเมิ น ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย=4.36, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย =4.46,
ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน=0.64) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
4.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริหารงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.30, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.72)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเผยแพร่
ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 และการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ จานวนทั้งสิ้น 38 เรื่อง
2. คุณวุฒิอาจารย์ตรงตามหลักสูตรและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตจานวน 2 เครือข่าย 1) เครือข่าย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ (GNRU) และ2) เครื อ ข่ า ยสภาคณะผู้ บ ริ ห าร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
แนวทำงพัฒนำหน่วยงำน
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาหน่วยงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก และตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโครงการรองรับการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. แผนการรับนักศึกษาเมื่อกาหนดเป้าหมายแล้วพบว่าจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
ควรหาทางประชาสั มพัน ธ์ห ลายช่องทางเพื่อให้ บุคลากรสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ ส อดรับกั บ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
2. การประเมินคุณภาพหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับปานกลางให้ขึ้นไปอยู่ในระดับดี และหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่
ในระดับดีจะต้องรักษาสถานภาพให้อยู่ในระดับดีต่อไป
3. ควรเร่งรัดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ เพื่ออาจารย์จะได้ใช้ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4. การจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรควรจัดอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรภายนอกไม่ใช่จบปริญญาเอกแล้วเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทุกคน
5. รายงานการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
ควรระบุปีที่ตีพิมพ์รวมทั้งชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ไว้ด้วย
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สำนักบริกำรวิชำกำร
และจัดหำรำยได้
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
ของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย และ ประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 11 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 10 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
90.91
2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2559
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
528,900 บาท
งบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
409,587 บาท
งบประมาณคงเหลือ
119,313 บาท
คิดเป็นร้อยละ
77.44
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 และได้ ด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2558 โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการไปศึกษาดูงานจากสถาบัน
และหน่วยงานทางการศึกษาทีม่ ีการ
จัดหารายได้ เพื่อนามาประยุกต์ในการ
พัฒนาองค์กร
2. ควรจัดทาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์
การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
3. ควรเน้นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรมทางด้าน
การบริการวิชาการควรเป็นหน่วยงาน
ประสานให้คณะและสานักดาเนินการ
4. ควรจัดเตรียมสถานที่รับรองการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการและจัดหา
รายได้
5. จัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน
การจัดหารายได้ให้เพียงพอ เหมาะสม
กับบริบทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
โครงกำร/ โครงกำร/
กิจกรรมที่ยัง
ร้อยละ
ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่
ไม่ถึง
ควำมสำเร็จ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด ดำเนินกำร
ระยะเวลำที่
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)
1

1

-

-

100

1

1

-

-

100

2

2

-

-

100

1

1

-

-

100

1

1

-

-

100

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  249

ข้อเสนอแนะ

รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
จำนวน
จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
โครงกำร/ โครงกำร/
กิจกรรมที่ยัง
ร้อยละ
ดำเนินกำรยังไม่
กิจกรรม กิจกรรมที่
ไม่ถึง
ควำมสำเร็จ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด ดำเนินกำร
ระยะเวลำที่
(อยู่ระหว่ำง
จัดกิจกรรม
ดำเนินกำร)
6
6
100

จากตารางพบว่า ส านั กบริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได้ ได้น าข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนด
กิจกรรมที่จะดาเนินการจานวน 6 กิจกรรม สามารถดาเนินการได้ 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะทางานบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผลการประเมินจาก
ค่าคะแนนความเสี่ยง มีดังนี้
1. โครงการบริหารสานัก
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
3. งานร้านค้าสหกรณ์
4. การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นควำมเสี่ยง
1.การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ลา่ ช้าไม่ทันกับความ
ต้องการ
2.ร้านค้าสหกรณ์ ข้อมูลทางการเงินมียอด
ลูกหนี้ค้างชาระสูง
3.การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม

ร้อยละของผลกำรดำเนินงำน
รอบ 6 เดือน

ร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน

100

100

30

100

50
60

80
93.33
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตั ิงำนตำมพันธกิจหลัก
1. กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
1.1 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ร่วมมือกับท้องถิ่น จำนวน 88 โครงกำร ได้แก่
ที่

โครงกำร

คณะครุศำสตร์
1
การบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์สู่การบริการวิชาการของโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์
2
ค่ายการประถมศึกษาอาสาพัฒนา
3
บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
4
สร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
5
อบรมภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
6
บูรณาการวิจัยและการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนของโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา
7
ปฐมวัย จิตอาสา พัฒนาสังคม
8
บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
9
อบรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ
10 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
11 การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะ)
12 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะ)
13 การใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายชุมชน (GIS)
14 การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจยั (GIS)
15 บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย
16 อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสาหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น
17 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
18 สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้า ในบริบทของอาเซียน
19 บริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว)
20 ดนตรีไทย –สากล สู่ชุมชน
21 ปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น
22 การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์

งบประมำณ
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
20,000
80,000
50,000
50,000
100,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
25,000
15,000
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ที่
23
24
25
26

โครงกำร

บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เผยแพร่ความรูภ้ าษาไทยสู่ชุมชน
แข่งขันทักษะภาษาจีน
การศึกษาภาคสนามเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศ
และสิ่งแวดล้อม
27 เผยแพร่ความรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสันติสุขของชุมชนและสังคม
28 บริการอบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ไทย
คณะวิทยำกำรจัดกำร
29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
30 โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปญ
ั ญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
31 ยกระดับธุรกิจชุมชน
32 โครงการการจัดการการเงินเพื่อชุมชน
33 โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชิงปฏิบัติการ ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
34 โครงการส่งเสริมทักษะการนาเที่ยวเพื่อชุมชน
35 พัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
36 พัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
37 คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
38 บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
40 ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์
41 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สนองพระราชดาริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
42 พัฒนาการแพทย์แผนไทย
43 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะทางเคมีสาหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
(โปรแกรมวิชาเคมี)
44 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์
45 ชีววิทยาร่วมใจบริการวิชาการ
46 บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สสู่ ังคม
48 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
49 ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
50 บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์
51 พัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดย้อนยุคนครชุม”
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52 บริการวิชาการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในผู้สูงอายุและผู้นาชุมชน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
53 บริการชุมชนท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
55 บริการวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้แก่ชุมชน
56 โครงการอบรมครูช่างก่อสร้างในโรงเรียน
57 บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
58 บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น
59 เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
60 การพัฒนาทักษะไอซีทีสู่ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
61 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
62 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
63 โครงการนิทรรศการการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
64 โครงการบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน
65 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์สาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
66 โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
67 บริการวิชาชีพสู่ชุมชนโปรแกรมวิชาการบัญชี
68 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหรือนักศึกษาและบัณฑิตสู่การประกอบอาชีพเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
69 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี
70 โครงการเสริมสร้างสานึกพลเมืองสู่เยาวชน 5 อาเภอชายแดน จังหวัดตาก
71 โครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
72 เสริมความรู้ทักษะชีวิต สาหรับเด็กประถมศึกษา
73 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและผูป้ ระกอบการเรียนรูภ้ าษาพม่าสู่อาเซียน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
74 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
75 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือ่ ก้าวสู่อาเซียน
76 โครงการบริการวิชาการโปรแกรมการจัดการทั่วไป
77 โครงการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
78 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
79 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ
80 โครงการการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผสู้ อนในกลุ่มโรงเรียนหนองหลวง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
81 โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
82 บริการวิชาการด้านวิทยบริการ
สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
83 โครงการ 1 ช่วย 9
84 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ ูงวัย
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
85 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย
86 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
87 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
88 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
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1.2 โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชดำริ จำนวน 7 โครงกำร ได้แก่
1) การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อน เพื่ อเสริ มสร้ า งภูมิ ปั ญ ญาตามแนวคิ ดปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4) ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ กษตรเพื่ อ ธนาคารอาหารตามแนวพระราชด าริ แ ละพระ
ราชเสาวนีย์
5) ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สนองพระราชดาริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6) โครงการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
7) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
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1.3 เครือข่ำยมีจำนวน 4 เครือข่ำย ได้แก่
1) องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
3) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไตรตรึงษ์
1.4 โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชน
ต้ น แบบ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 คื อ ชุ ม ชนไตรตรึ ง ษ์ แ ละชุ ม ชนหนองหลวง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร และได้มอบหมายให้อาจารย์แต่ละคณะรับผิดชอบตามแผนบริการวิชาการ
2. กำรบริหำรจัดกำร
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก บริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได้ มี ก ารบริ ห ารงานโดยยึ ด หลั ก หลั ก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2558 และ 2559 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และกากับติดตามการดาเนินงานของ
โครง ประจาปี 2558 และ 2559 ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานที่คานึงถึง การประหยัดค่าใช้จ่ายในการทางาน
ประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลา เช่น จัดโครงการการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
ซึ่งมีลักษณะงานที่คล้ายกัน ทางานร่วมกับสานักประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา การทางานดังกล่าวก่อให้เกิดประหยัด
ต้นทุน ประหยัดเวลา และทรัพยากร
3. หลักการตอบสนอง ในการดาเนินงาน ผู้บริหารให้ความสาคัญ กับ การให้บริการที่ตรง
กับความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก่ อนให้บริการวิชาการให้กับชุมชนมี
การสารวจความต้องการรับบริการ และระดมความคิดเห็น ในการพัฒนากลุ่มของหนองหลวงและ
ชุมชนไตรตรึงษ์
4. หลั กภาวะรั บ ผิ ดชอบ ผู้ บ ริ ห ารมี การกาหนดทิ ศทางการดาเนิน งานที่ชัด เจน ผ่ า น
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้บุคลากรและผู้บริหารได้ปฏิบัติในการปฏิ บัติงานงานผู้รับผิดชอบจะ
ทราบตั ว ชี้ วั ด และวิ ธี ก าร/ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน รวมทั้ ง การท างานด้ า นต่ า งๆ
มีการแต่งตั้งเป็นคณะทางานในงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเช่น
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
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5. หลักความโปร่งใส มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบริหารสานักฯ มีการควบคุม ติดตามผล การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในของส านั ก ฯ ในวั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ ส านั ก งานบริ ก าร
วิชาการฯ รวมทั้งจัดทาช่องทางการร้องเรียน ให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงผ่านสายตรงผู้บริหาร ตู้แสดง
ความคิดเห็น
6. หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการมีการแบ่งงานตาม
โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน มีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทางานของ
ส านั ก ฯ รวมทั้ ง ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มการจั ด ท าแผน ร่ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสานักฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสานัก
บริการวิชาการฯ
7. หลั ก การกระจายอานาจ ส านั กฯ อยู่ภ ายใต้การก ากับดูแ ลของรองอธิการบดีฝ่ า ย
ศิลปวัฒนธรรม บริการวิช าการและกิจ การพิเศษ โดยมีผู้อานวยการสานักฯ เป็นหัวหน้า และ
มอบหมายให้รองผู้อานวยการฝ่ายบริการวิชาการดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาชุมชน
เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนไตรตรึงษ์ และชุมชนหนองหลวง และกากับติดตามการดาเนินงานในโครง
1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ รองผู้อานวยการฝ่ายจัดหารายได้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน เช่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์อาคารน้าเพชร พื้นที่ให้เช่า โรงอาหาร น้าดื่ม กิจกรรมร้านค้า
สหกรณ์ หอประชุม เป็นต้น
8. หลักนิติธรรม ดาเนินงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการบริหารราชการ
ด้วยความ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เช่นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
จัดบริการวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. 2559 มีกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน เช่น คาสั่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของสานักฯ คาสั่งประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
9. หลักความเสมอภาค ในการให้บริการได้เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ยได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ และจัดทาทะเบียนคุมการจองห้อง
ประชุม เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อน รวมทั้งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ (A2) มีการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การพิจารณา
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีข้อตกลงร่วมกันในการทางาน เช่น การบริการวิชาการต้องมี
กระบวนการได้มาซึ่งความต้องการรับบริการ โดยการสารวจความต้องการพัฒนาของประชาชน มี
การทาความเข้าใจในการบริการวิชาการต้องดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามคู่มือการ
บริการวิชาการ
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ส่วนที่ 4 กำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของหัวหน้ำหน่วยงำน
กำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและ
คุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน
รำยกำรประเมิน
1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ด้านการบริหารงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
7. ด้านการบริหารงาน
รวม

ค่ำเฉลี่ย
4.21
4.32
4.16
4.40
4.12
4.52
4.40
4.31

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.62
0.58
0.59
0.56
0.79
0.60
0.60
0.63

ระดับกำร
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มำก

อันดับ
4
3
5
2
6
1
2

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้า น มี ผ ลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก
(ค่าเฉลี่ย=4.31, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.52, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.60) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้ นาและการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย=4.40, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.56) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการสื่อสาร
และการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=4.12, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.79)
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
จุดเด่น
1. มีการจัดระบบการให้บริการวิชาการ โดยจัดทาแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ
จัดทาคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. มี ก ารควบคุม ติ ด ตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการ โดยให้ ทุ กโครงการรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. กาหนดพื้นที่เป้าหมาย คือ ชุมชนไตรตรึงษ์ และชุมชนหนองหลวง โดยการมีส่วนร่วม
ในการกาหนดประเด็นในการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
4. การพัฒนาอาชีพ
4.1 ชุมชนไตรตรึงษ์
ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ องค์การบริหารส่วน
ตาบลไตรตรึงษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไตรตรึงษ์ ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ดูแลตนเอง
เบื้องต้น กิจกรรมออกกาลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทาให้กลุ่มเข้มแข็ง มีกิจกรรมของกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง มีแผนการดาเนินงานของกลุ่มเอง
4.2 ชุมชนหนองหลวง
พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยส่วนใหญ่เป็นมูลสัตว์
โดยทางกลุ่มต้องซื้อมูลสัตว์จากชุมชนและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ทางกลุ่มจึงมีความต้องการที่จะ
ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย จึงรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยง โค โดยมีโปรแกรมเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าไปส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคให้กับสมาชิก ทาให้กลุ่มมีความรู้และเริ่มทดลอง
เลี้ยงโคจานวน 5 ราย มีโคทั้งหมด 30 ตัว ทาให้กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยได้ใช้วัตถุดิบจากมูลวัวบางส่วนเป็น
วัตถุดิบ จึงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยได้
พัฒนากลุ่มอาหารให้ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และเข้าไปส่งเสริมแผนการ
ตลาด บรรจุภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น ข้าวเกรียบใบหม่อน น้าจากใบ
หม่อน ซาลาเปา เป็นต้น โดยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. การจัดหารายได้ มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 44 แห่ง และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย จานวน 174 แห่ง
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สิ่งที่ควรปรับปรุง
1. เพิ่มรายได้ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ โดยมีนโยบายให้คณะ/ศูนย์/สานัก ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มีการปรับลดราคาสินค้าให้ใกล้เคียงกับร้านค้ารอบบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
2. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร) ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายให้อาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าพัก
3. กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์มีหนี้ค้างชาระสูง จะต้องปรับปรุง โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้กู้ ผู้ค้า
ประกัน และพยายามลดจานวนผู้กู้ลง
แนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำน
1. พัฒนาในส่วนของการบริการวิชาการในเชิงหารายได้ โดยผ่านหลักสูตรระยะสั้น
2. บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น หอประชุม พิพิธภัณฑ์เรือนไทย โดยทาแบบ
ครบวงจร และประชาสัมพันธ์ช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายให้หน่วยงานซื้อสินค้าจากร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
4. ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ จะปรับปรุงโดยเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้กู้ ผู้ค้า ลดจานวนผู้กู้
5. ปรับปรุงอาคารน้าเพชรให้เป็นที่พักของอาจารย์ชาวต่างชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
1. หารือมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกาหนดนโยบายให้หน่วยงานซื้อสินค้าจากร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์
2. จัดทาหลักเกณฑ์ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้กู้ ผู้ค้า ลดจานวนผู้กู้
เพื่อลดความเสี่ยง
3. ควรรีบดาเนินการปรับปรุงอาคารน้าเพชรให้เป็นที่พักของอาจารย์ชาวต่างชาติ และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ภำคผนวก
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ว่ำด้วย กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2549
และ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ว่ำด้วย กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
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คำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
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ประวัติคณะกรรมกำรติดตำม
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รองศำสตรำจำรย์สุรชัย ขวัญเมือง
ประธำนกรรมกำร
ที่อยู่

80/29 ถนนประชาอุทิศ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 081 – 886 – 7041
E – mail : surachai.kw89@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
- การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
- การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (การบริ ห ารการศึ ก ษา) มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
พิษณุโลก
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- อนุกรรมการข้าราชการครู สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (อ.ก.ค.)
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 2 วาระ
- อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- อนุ ก รรมการอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- กรรมการบริ หารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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นำยโอภำส เขียววิชัย
กรรมกำร
ที่อยู่

110/61 ซอยส่วนบุคคล ถนนเอกชัย เขตบางขุนเทียน
แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081 – 938 – 0268

ประวัติกำรศึกษำ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- ผู้อานวยการส่วนโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สานักส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหาร สานักงานปลักทบวงฯ ทบวงมหาวิทยาลัย
- ผู้ อานวยการส่ ว นวิ เคราะห์ งบประมาณ ส านัก นโยบายและแผน ส านั กงานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย
- ผู้ อ านวยการส่ ว นวิ นั ย และนิ ติ ก าร ส านัก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทรำคม
กรรมกำร
ที่อยู่

293 ซอยรังสิต – นครนายก ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 085 – 155 – 6677, 081 – 971 – 6677
E – mail : pratuangp@hotmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
- การศึกษาบัณฑิต (เคมี) วิทยาลั ยวิชาการศึกษา สงขลา ปัจจุบันคือมหาวิทยาลั ย
ทักษิณ
- การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนว) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ปัจจุบัน
คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Cert in Higher Education Administration, Medicine Hat Collage, Canada
- Cert in TQM for Quality Assurance, California State University, Stanislaus
- Cert in Teacher Education in Japan, Kyoto University of Education’
- ประกาศนียบัตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.) ทบวงมหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ ปั จ จุ บั น คื อ
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อธิการบดีวิทยาลัยครูนครสวรรค์
- ผู้จัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
- อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้านครสวรรค์ 1961 จากัด
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
กรรมกำร
ที่อยู่

77/888 หมู่บ้านดวงแก้ว หมู่ท1ี่ ตาบลบ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 081-838-6960
E-mail : tonglaw_w@hotmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2514 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
- ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาเอก คด.(จิตวิทยาการศึกษา) 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- กรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ธนบุรี เพชรบุรี นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ เฑียรทอง
กรรมกำร
ที่อยู่

89/140 หมู่บ้านกลางเมือง สาทร – ราชพฤกษ์
ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081 – 946 – 0180
E – mail : suwittienthong@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Cert in Agricultural Technology มหาวิทยาลั ยแห่งรัฐมิส ซูรี่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) รุ่น12 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ที่อยู่

2/98 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
โทรศัพท์ 064 – 428 - 9651
E – mail : yim_siam2004@hotmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
- ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี
- รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
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รูปกิจกรรม
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