คานา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
คณะ และมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) คณะ
กรรมการฯ ได้กาหนดเป้าหมายในการประเมินไว้ จะเน้นการประเมินในเรื่องคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ในด้านผู้สอน และผู้เรียน ผลคะแนนนี้จึงแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาเพราะเป้าหมายการประเมิน
แตกต่างกัน การประเมินคณะกรรมการฯ จะดูจากรายงานผลการปฏิบัติงาน การนาเสนอผลการ
ประเมินภายในและการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างกว้างขวาง เน้นผลงานเชิงประจั กษ์ที่ เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน คณะ
กรรมการฯ ขอเรี ยนย้ าว่ า ผลการประเมิ นของแต่ ละส่ วนราชการ คณะ ได้ รั บไม่ ว่ าจะน าป
เปรี ยบเทียบกันได้ เพราะพันธกิจการงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิ ดชอบต่างกัน เป็นผลการ
ปฏิบัติงนเฉพาะของส่วนราชการนั้นๆ เท่านั้น
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุ ณ ส่ ว นราชการ คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการประเมินอย่างดียิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
30 พฤษภาคม 2557
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการ
1.1.1 ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช๎ โดยความ
ในหมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรา 49 กาหนดให๎มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย ประธานกรรมการและ
กรรมการผู๎ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากบุ คคลภายนอก ซึ่ ง นายกสภามหาวิ ทยาลั ยแตํ งตั้ งโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
1.1.2 สภามหาวิทยาลัยได๎ออกข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร วําด๎วยการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2549 และข๎ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร วําด๎วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิ ทยาลั ย ฉบั บที่ 2 พ.ศ.2556 โดยก าหนด ให๎ มี การแตํ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน๎าที่ ตามที่กาหนดในมาตรา 50
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะให๎มีอานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
1) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช๎จํายงบประมาณ
การจัดการศึกษาและการวิจัย ให๎คณะกรรมการมีอานาจเรียกให๎หนํวยงาน หรือบุค คลที่
เกี่ยวข๎องในหนํวยงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัยมาให๎ข๎อมูลหรือสํงมอบเอกสารหลักฐานแกํ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได๎
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นอกจากนี้ เพื่อให๎การปฏิบัติงานของทุกหนํวยงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ได๎กาหนดให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ด๎านอื่นๆ
ของหนํวยงาน นอกเหนือจาก ด๎านการจัดการศึกษา ด๎านการวิจัยและด๎านงบประมาณ
2) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
3) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นอยํางกว๎างขวางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี เพื่ออนุวัตรให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่
ในมาตรา 50 (1) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให๎หลักเกณฑ์ตามที่
กาหนดในข๎อ (2) และ (3) ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
1.1.3 กรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับ มีประเด็น
ให๎สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู๎บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยํางเป็นรูปธรรม และตัวชี้วัดของสมศ. ตัวที่ 12 มีประเด็นให๎สภา
สถาบันประเมินการปฏิบัติงานตามหน๎าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
1.1.4 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ให๎ความเห็น
ชอบแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่ 020/2556 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 ประกอบด๎วย
1) นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
ประธานคณะกรรมการ
2) นางจรรยา ชวนานนท์
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
กรรมการ
5) นายสุนทร อนุเพชร
กรรมการ
6) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
กรรมการและเลขานุการ
7) นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว
ผู๎ชํวยเลขานุการ
8) นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ผู๎ชํวยเลขานุการ
9) นางสาวเกศกนก ไทยแท๎
ผู๎ชํวยเลขานุการ
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1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
1.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการ
ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2556 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 50
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและผู๎บริหาร
1.2.2 ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากการนาข๎อเสนอแนะและข๎อควร
พัฒนาในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของหนํวยงาน การงบประมาณ การ
จัดการศึกษา และการวิจัย ที่เสนอโดยคณะกรรมการฯ ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของหนํวยงานในปีการศึกษา 2555 ที่ผํานมาวําได๎นามาปรับปรุงและพัฒนา
งานในปีการศึกษานี้อยํางไร
2) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2556
1.2.3 ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1) การปฏิบัติงานตามพันธกิจ
2) การจัดการศึกษา / การสนับสนุนการศึกษา
3) การวิจัย / การสนับสนุนการวิจัย
4) การบริหารงบประมาณ
5) อื่น ๆ เชํน ภาวะผู๎นา ความพึงพอใจ
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานในข๎อ 3.1-3.5 ให๎ครอบคลุมประเด็นตําง ๆ ดังนี้
- ผลของการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556
- ตามข๎อ 1 ผลงานใดเป็นผลงานที่ดีเดํนที่สุด
- ในการปฏิบัติงานมีปัญหาอะไร ได๎ดาเนินการแก๎ไข หรือมีแนวทางใน
การแก๎ไขตํอไปอยํางไร
- หนํวยงานมีแนวทางการพัฒนางานอยํางไร
- ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ เพื่อการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ
1.2.4 ผู้รับการประเมิน ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย
อธิการบดี คณบดี หัวหน๎าหนํวยงานที่เรียกชื่ออยํางอื่น มีฐานะเทียบเทําคณะ
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1.2.5 วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร โดยพิจารณา
จากข๎อมูลตํอไปนี้
- รายงานผลของการดาเนินงานตามข๎อเสนอแนะและข๎อควรพัฒนาของ
คณะกรรมการฯ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา
2555 ที่ผํานมา
- รายงานผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามประเด็นข๎อ 3.1 - 3.5
2) ข๎อมูลอื่น ๆ ที่ใช๎ประกอบการพิจารณาในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจาปีการศึกษา 2555
- ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ 2556
3) การเยี่ยมชมและติดตามผลการดาเนินงานของหนํวยงาน
4) การสัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการจะใช๎วิธีการสุํมตัวอยําง
- บุคลากรภายในประกอบด๎วย ผู๎บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด
- บุคลากรและหนํวยงานภายนอก ประกอบด๎วย บุคคล หนํวยงาน และสถาน
ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน เสนอรายชื่อบุคคล หนํวยงาน สถาน
ประกอบการ แกํคณะกรรมการ หนํวยงานละประมาณ 3-5 คน/หนํวยงาน/สถานประกอบการ
(ในพื้นที่ให๎บริการ) ซึ่งคณะกรรมการจะไปพูดคุย สัมภาษณ์ ณ หนํวยงานหรือสถานประกอบการ
1.2.6 การจัดเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
ผู๎เกี่ยวข๎องรับผิดชอบในการจัดเตรียมข๎อมูลสาหรับคณะกรรมการ จานวน 8 ชุด
1) เอกสารรายงานผลการนาข๎อเสนอแนะและข๎อควรพัฒนาของคณะ
กรรมการฯ ในการประเมิน (ในปีการศึกษา 2555 ที่ผํานมา) ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงาน
2) ผลของการดาเนินงานตามประเด็น 3.1-3.5 (ปีการศึกษา 2556)
3) รายงาน SAR (Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2555
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินภายในของ สกอ. และผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ.
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4) เกณฑ์ในการประเมินผล มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม หมายถึง ผลการประเมินการดาเนินงาน ได๎คะแนน ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับดีมาก หมายถึง ผลการประเมินการดาเนินงาน ได๎คะแนน ร๎อยละ 80 – 89
ระดับดี หมายถึง ผลการประเมินการดาเนินงาน ได๎คะแนน ร๎อยละ 70 – 79
ระดับปานกลาง หมายถึง ผลการประเมินการดาเนินงาน ได๎คะแนน ร๎อยละ 60 – 69
ระดับควรปรับปรุง หมายถึง ผลการประเมินการดาเนินงาน ได๎คะแนน ต่ากวําร๎อยละ 60
1.2.7 การกาหนดคะแนน ใช๎ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
และผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง (เกณฑ์ กพร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยแบํงได๎ดังนี้
1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
1.1) ด๎านภาระงานตามมาตรา 8 ร๎อยละ 20 โดยแบํงออกเป็น
(1) ด๎านผลิตบัณฑิต ร๎อยละ 5 ใช๎ผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 2การผลิตบัณฑิตเป็นเกณฑ์การวัดผล
(2) ด๎ า นวิ จั ย ร๎ อ ยละ 5 ใช๎ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 4การวิจัยเป็นเกณฑ์การวัดผล
(3) ด๎านบริการวิช าการ ร๎อยละ 5 ใช๎ผ ลการประเมินคุณภาพ
ภายในองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคมเป็นเกณฑ์การวัดผล
(4) ด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร๎อยละ 5 ใช๎ผลการประเมิน
คุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเกณฑ์การวัดผล
1.2) ด๎านคุณภาพ ร๎อยละ 45 โดยแบํงออกเป็น
(1) ด๎านอาจารย์ ร๎อยละ 15 ใช๎ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- ตัวบํงชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิป.เอก
- ตัวบํงชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่มีตาแหนํงทางวิชาการ
- ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์
- ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
- ตัวบํงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรํ
- ตัวบํงชี้ สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
(2) ด๎านพัฒนานักศึกษา ร๎อยละ 15 ใช๎ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยแบํงออกเป็น
- ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
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- ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
- ตัวบํงชี้ สมศ.1 บัณฑิตป.ตรีที่ได๎งานทาภายใน 1 ปี
- ตัวบํงชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(3) ด๎านบริหารหลักสูตร ร๎อยละ 15 ใช๎ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- ตัวบํงชี้ที่2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
- ตัวบํงชี้ ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.3) ด๎านภาวะผู๎นาและการพัฒนา ร๎อยละ 15
(1) ด๎านภาวะผู๎นา ร๎อยละ 5 ใช๎ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- ตัวบํงชี้ที่7.1 ภาวะผู๎นา ของผู๎บริหาร
(2) ด๎านการพัฒนาหนํวยงาน ร๎อยละ 10
- ใช๎ผลการประเมินคุณภาพภายใน 37 ตัวบํงชี้
- ผลการดาเนินงานตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.4) ด๎านการบริหารงบประมาณ ร๎อยละ 20
(1) ด๎านแผนการบริหารงบประมาณ ร๎อยละ 10
- มีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
- แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- ระบบการจัดทาแผนการดาเนินการใช๎จํายงบประมาณ
- การวิเคราะห์ที่มาของแหลํงเงินรายได๎ เพื่อนาไปวาง
แผนการจัดหารายได๎
(2) ด๎านผลการบริหารงบประมาณ ร๎อยละ 10
- การดาเนินงานตามไตรมาสที่กาหนดไว๎ในแผน (การ
วิเคราะห์ความคุ๎มคําของโครงการ)
- มีการติดตามผลการใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตามเปูาหมาย
- มีการนาเสนอให๎ผู๎บริหารรับทราบอยํางตํอเนื่อง
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2) ระดับสานัก/สถาบัน
2.1) ด๎านภาระงานตามมาตรา 8 ร๎อยละ 45 ใช๎ผลการปฏิบัติงานตาม
คารับรอง (เกณฑ์ ก.พ.ร)
2.2) ด๎านการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร๎อยละ 20 พิจารณาจากรผลการ
ปฏิบัติงานจริงที่เป็นรูปธรรม
2.3) ด๎านภาวะผู๎นาและการพัฒนา ร๎อยละ 15 โดยแบํงออกเป็น
(1) ภาวะผู๎นา ร๎อยละ 5 ใช๎ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ภาวะผู๎นา ของผู๎บริหาร
(2) การพัฒนาหนํวยงาน ร๎อยละ 10
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 37 ตัวบํงชี้
- ผลการดาเนินงานตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2.4) ด๎านการบริหารงบประมาณ ร๎อยละ 20 โดยแบํงออกเป็น
(1) ด๎านแผนการบริหารงบประมาณ ร๎อยละ 10
- มีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
- แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- ระบบการจัดทาแผนการดาเนินการใช๎จํายงบประมาณ
- การวิเคราะห์ที่มาของแหลํงเงินรายได๎ เพื่อนาไปวาง
แผนการจัดหารายได๎
(2) ด๎านผลการบริหารงบประมาณ ร๎อยละ 10
- การดาเนินงานตามไตรมาสที่กาหนดไว๎ในแผน (การ
วิเคราะห์ความคุ๎มคําของโครงการ)
- มีการติดตามผลการใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตามเปูาหมาย
- มีการนาเสนอให๎ผู๎บริหารรับทราบอยํางตํอเนื่อง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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1.2.8 กาหนดการการดาเนินงาน
กิจกรรม

พ.ศ. 2556
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. 2557
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

1. แตํงตั้งคณะกรรมการฯ
2. คณะกรรมการศึกษารายละเอียดเบื้องต๎นเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก และสถาบัน รวมทั้ง
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
4. ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
5. สรุปและจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
6. นาเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ ตํอสภา
มหาวิทยาลัย
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มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ส่วนที่ 2
บริบทของมหาวิทยาลัย
2.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให๎กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครู
กาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยูํเขตหมูํบ๎านวังยาง หมูํที่ 1 ตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไรํ 58 ตารางวา
ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช
2518 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุํนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.
จ านวน 392 คน ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาได๎ รั บ การคั ด เลื อ กจากสภาต าบลตํ า งๆ ในเขตจั ง หวั ด
กาแพงเพชร และจังหวัดตาก
ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2527 มีผลให๎วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไมํใชํวิชาชีพครูได๎
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ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็นรุํนแรก
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล๎าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู 36 แหํงวํา "สถาบันราชภัฏ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให๎วิทยาลัยครูกาแพงเพชรมีฐานะเป็น
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแตํวันที่ 25 มกราคม 2538
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุํนแรก
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่อ ำเภอแมํสอด จังหวัดตาก
ใช๎สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุํนแรก
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสูํท๎องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไรํ ของ
สถาบันที่ ตาบลแมํปะ อำเภอแมํสอด จังหวัดตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุํนแรก
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนเป็นรุํนแรก
ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช๎พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มี ผลให๎ สถาบั นราชภั ฏอยูํ ในโครงสร๎ างเดี ยวกั บมหาวิ ทยาลั ยในส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี พุ ทธศั กราช 2547 พระบาทสมเด็ จพระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต๎นไป
ทาให๎สถาบันราชภัฏ 41 แหํง ทั่วประเทศมีสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"มีความเป็น
อิสระและเป็ นนิ ติบุ คคล เป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พุ ทธศั กราช 2548 เปิ ดรั บนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ภาคพิ เศษ หลั กสู ตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแมํสอด เป็นรุํนแรก
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ปีพุทธศักราช 2549 เปิดรับนักศึกษาโครงการความรํวมมือระหวํางกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นและมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร สาขาวิช าการปกครองท๎อ งถิ่ น
รุํนแรก จัดการเรียนการสอนแบํงออกเป็น 3 ศูนย์การเรียนได๎แกํ
- ศูนย์การเรียนจังหวัดกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศูนย์การเรียนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
- ศูนย์การเรียนจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ปีพุทธศักราช 2550 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่หนํวยการเรียนพิจิตร โรงเรียน
เทศบาลบ๎ านปากบาง หลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านิติศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นรุํนแรก และเปิดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท๎องถิ่น และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น
ปี พุ ทธศั กราช 2551 เปิ ดรั บนั กศึ กษา ภาคพิ เศษ ตามโครงการความรํวมมือกั บ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
การคลัง เป็นรุํนแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท๎องถิ่นจากจังหวัด
กาแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
ปีพุทธศักราช 2552 เปิ ดรั บนั กศึกษาปริญญาเอก หลั กสู ตรดุษฏีบัณฑิตสาขา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา เป็นรุํนแรก
2.2 ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2556-2560
ภารกิจ
ตามมาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให๎กาหนด
ภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยดังตํอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปั ญญา
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันตํอ
ท๎องถิ่นอีกทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชํวยให๎คนในท๎องถิ่นรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลําว จะต๎องให๎มีจานวนและคุณภาพสอดคล๎องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริ ม สร๎ างความรู๎ ความเข๎า ใจในคุณคํา ความส านึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท๎องถิ่นและของชาติ
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(4) เรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นาชุมชน ผู๎นาศาสนาและนักการเมือง
ท๎องถิ่นให๎มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพื่อประโยชน์ของสํวนรวม
(5) เสริ ม สร๎ า งความเข็ ม แข็ ง ของวิช าชีพ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรํวมมือและชํ วยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและตํางประเทศ เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎านและเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้ งการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุํงเน๎นให๎โอกาสทางการศึกษาแกํประชาชนสร๎าง
ศักยภาพให๎เป็นขุมพลังแหํงปัญญา พัฒนาท๎องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู๎ความสามารถ
และมีคุณธรรม โดยเน๎นที่จิตสานึกในการรับใช๎ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
คติพจน์
ปญฺญาวุฑฺฒิก นิคมาภิวฑฺฒน “สร๎างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท๎องถิ่น”
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและมี
คุณภาพสูํประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร๎างองค์ความรู๎ งานวิจัย งานสร๎างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
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ค่านิยมหลัก
สร๎างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท๎องถิ่น
ด๎วยจิตบริการ เน๎นคุณภาพมาตรฐาน
ทางานแบบมีสํวนรํวม บนฐานคุณธรรม
อัตลักษณ์ “ความรู๎คูํชุมชน”
คณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู๎ สามารถนาความรู๎ไปสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง
และชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎
เอกลักษณ์ “การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา”
2.3 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2556-2550
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและสูํ
ประชาคมอาเซียน

2.พัฒนาองค์ความรู๎
งานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์และ
นวัตกรรมที่สร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับชุมชน
และสังคม

3.พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการที่มี
คุณภาพแกํชุมชน

เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
1.1 สร๎างความแข็งแกรํงทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให๎แกํบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให๎สามารถ
แขํงขันได๎ในระดับอาเซียน
1.2 ยกระดับทักษะและการสื่อสาร
ภาษาตํางประเทศของบุคลากรและนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
2.มีองค์ความรู๎ งานวิจัย งาน 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั งานสร๎างสรรค์
สร๎างสรรค์และนวัตกรรมที่
และนวัตกรรมให๎มีประสิทธิภาพ
ชํวยพัฒนาชุมชนและสังคม 2.2 พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจยั งานสร๎างสรรค์
และนวัตกรรมที่นาไปใช๎ประโยชน์กบั ชุมชน
สังคม ให๎เป็นที่ยอมรับ
2.3 สํงเสริมการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่บูรณา
การด๎านการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.ชุมชน ท๎องถิ่น อยูํดีมีสุข
เข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎

3.1 เสริมสร๎างศักยภาพการบริการวิชาการแกํ
สังคม
3.2 เสริมสร๎างศักยภาพชุนชนในการดาเนินการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 เสริมสร๎างศักยภาพชุนชนในการดาเนินการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
4.อนุรักษ์ สํงเสริม ทานุ
บารุง เผยแพรํ ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
และเรียนรูว๎ ัฒนธรรม
อาเซียน

เป้าประสงค์
4.นักศึกษา บุคลากร ชุมชน
ท๎องถิ่น มีการธารงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรู๎วัฒนธรรมอาเซียน

กลยุทธ์
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมสูํสากล

5.การผลิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

5.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ

6.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให๎มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

6. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตและบริการ

5.1 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3 เป็นศูนย์กลางการให๎คาปรึกษาและบริการ
วิชาการด๎านการเรียนการสอนสาหรับ
สถานศึกษา
6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชํวยเหลือ
นักศึกษาและการพัฒนาวินยั นักศึกษา
6.3 พัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
6.4 พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล๎อมสูํ
มหาวิทยาลัยนําอยูํ
6.5 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
เรียนรู๎
6.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2.4 โครงสร้างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สานัก / สถาบัน

คณะ

- สานักงานอธิการบดี
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สานักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แมํสอด*

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชา*

กอง/ศูนย์

สานักงานคณบดี

- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักงานผู๎อานวยการสานัก/สถาบัน
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์*
- งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
งาน/ฝุาย*
หมายเหตุ * หมายถึง หนํวยงานบริหารภายในมหาวิทยาลัย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2.5 โครงสร้างการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สภาวิชาการ
คณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข๎าราชการ
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝุายบริหาร
และจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝุายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

- กองกลาง สานักงานอธิการบดี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด

รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
และโครงการพิเศษ

- กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

- กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
- งานโครงการพระราชดาริ งานโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์
งานโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์

รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการและกิจการพิเศษ

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ

รองอธิการบดีฝุายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา

- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- งานบริการวิชาการ
- งานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- งานสวัสดิการและจัดหารายได๎ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู๎ชํวยอธิการบดี

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- งานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- งานการจัดการความรู๎เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ผู๎ชํวยอธิการบดี
- ศูนย์อาเซียนศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
- งานวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ

- งานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2.6 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก๎ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

นายประเสริฐ ตันสกุล

พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ

นายวีระศักดิ์ ปีบ่ ัว

นายสุชาติ จึงกิจรุํงโรจน์

นายสมจิตร ลิ้มลือชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก๎ว
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายอานาจ นันทหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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กรรมการจากผู้บริหาร

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์รัตนา รักการ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจํมผล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

อาจารย์สุชิน รอดกาเหนิด

กรรมการจากคณาจารย์ประจา

รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ

อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน

อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ๎า

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

2.7 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ธรรมสอน
ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ที่ปรึกษาอธิการบดี

ธิการบดี

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองอธิการบดีฝุายบริหารและจัดการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ผู๎ชํวยศาตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รองอธิการบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองอธิการบดีฝุายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู๎ชํวยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
ผู๎ชํวยอธิการบดี

ดร.ชัยรัตน์ บุมี
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุํมผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ

อาจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จานรรจ์ เสนาะเมือง
ผู๎อานวยการสานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อมรา ครองแก๎ว
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงษ์ภญ
ิ โญโอภาส อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู๎อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ผู๎อานวยการกองกลาง

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจํมผล
ผู๎อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา

นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
ผู๎อานวยการกองนโยบายและแผน

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวนฤมล สํงตําย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
รักษาการหัวหน๎างานการเงิน
ประธานสภาคณาจารย์และข๎าราชการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2.8 ข้อมูลทั่วไป
2.8.1 ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร

ประจาปีการศึกษา
2554
2555

2552

2553

ข๎าราชการ(สายวิชาการ)
ข๎าราชการ(สายสนับสนุน)
ลูกจ๎างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ๎าง
เจ๎าหน๎าที่ประจาตามสัญญาจ๎าง
บุคลากรผู๎เชี่ยวชาญ
อาจารย์ชาวตํางประเทศ

118
12
30
7
28
87
225
2
15

114
12
29
17
64
85
182
2
17

108
12
27
25
72
144
218
2
18

106
12
23
24
198
123
177
2
16

100
11
22
22
237
114
184
2
16

รวมทั้งหมด

524

522

626

681

708

กราฟแสดงบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามสายงานของแต่ละปี

บุคลากรสายวิชาการจาแนกตามคณะ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา 2556
2556
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2556

2.8.2 ข้อมูลคณาจารย์จาแนกตามคณะและตาแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
หน่วยงาน

อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

รวม

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
อาจารย์ชาวตํางประเทศ

60
80
36
42
37
33
16

14
7
13
18
4
-

4
4
2
2
2
-

78
91
51
62
43
33
16

รวม

304

56

14

374

หมายเหตุ อ๎างอิงจากฐานข๎อมูลของงานการเจ๎าหน๎าที่ประจาปีงบประมาณ 2556

แผนภูมิแสดงข้อมูลคณาจารย์จาแนกตามคณะและตาแหน่งทางวิชากร

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
14.97
รองศาสตราจารย์
3.74

อาจารย์ 81.28

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2.8.3 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 จาแนกตามคณะและประเภทนักศึกษา

คณะ

ภาคปกติ
กาแพงเพชร แม่สอด

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม

รวม

3,191
1,334
1,085
715
821

331
148
171
234

3,522
1,482
1,256
715
1,055

7,146

884

8,030

กราฟแสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมด จาแนกตามประเภทนักศึกษา
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2.8.4 ข้อมูลงบประมาณ
1) งบประมาณแตํละปีของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผํนดิน
งบประมาณเงิน
รายได๎
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
227,827,800 267,133,400 296,926,800 481,989,800
13,3431,658 107,789,724 90,246,920 105,284,360
361,259,458

374,923,124

360,209,720

587,274,160

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2) งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณแผํนดิน และงบประมาณเงินรายได๎ จานวนทั้งสิ้น 587,274,160 บาท
แบํ ง เป็ น งบประมาณแผํ น ดิ น จ านวน 481,989,800 บาท เป็ น งบประมาณเงิ น รายได๎
จานวน 105,284,360 บาท
ประเภทงบประมาณ

จานวนงบประมาณ

ร๎อยละ

งบประมาณแผํนดิน
งบประมาณเงินรายได๎
รวม

481,989,800
105,284,360
587,274,160

82.07
17.93
100.00

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
การรายงานผลการดาเนินงานในสํวนนี้ ประกอบด๎วย ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
6 ด๎าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2556 และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2555 ของมหาวิทยาลั ยและหนํว ยงานตํางๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3.1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดการศึกษาโดยมีการเปิด
สอนหลั ก สู ต รตํ า งๆ ในคณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด ระดับปริญญาตรี จานวน 46 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน 4 หลักสูตร
สาหรับการดาเนินการในแตํละหลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษา
แหํงชาติ โดยแตํละหลักสูตรมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให๎มีการดาเนินการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ให๎ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ และมหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ โปรแกรมวิช า ประจ าปี การศึกษา 2556 ซึ่งจัดโดยส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลการประเมินของโปรแกรมวิชาอยูํในระดับดี และดีมาก
ในสํวนของการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมีแหลํงทรัพยากรการเรียนรู๎และ
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตํอการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้
1. มีส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งมีทรั พยากรสารสนเทศที่
ประกอบด๎วย หนังสือ 11,075 ชื่อเรื่อง วารสาร 3,250 เลํม หนังสือพิมพ์ 21 ชื่อเรื่อง และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7,727 ทะเบียน ไว๎ให๎นักศึกษาได๎ค๎นคว๎า นอกจากนี้ยังมีฐานข๎อมูลออนไลน์
จานวน 13 ฐาน ได๎แกํ ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, H.W. Wilson,
IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuestDissertations & Theses, SpringerLingJournal, Web of Science, Academic Search Premiar, Education Research
Complete, Computer & Applied Sciences Complete, Emerald Management,
ScienceDirect, American Chemical Society Journal (ACS) สาหรับนักศึกษาใช๎ค๎นหา
ข๎อมูลเพิ่มเติม
2. มีศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ที่มีห๎องปฏิบัติการทางด๎านคอมพิวเตอร์และ
ห๎องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย สาหรับการให๎บริการทางด๎านการใช๎คอมพิวเตอร์และ
ภาษา ซึ่งในศูนย์นี้จะมีคอมพิวเตอร์สาหรับให๎บริการ จานวน 540 เครื่อง โดยใช๎ในการ
เรียนการสอนประจาห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 341 เครื่อง ห๎องปฏิบัติการศูนย์
ภาษา 95 เครื่ อง และให๎ บ ริการสืบ ค๎นข๎อมูลส าหรับนักศึกษา ประจาศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตจานวน 104 เครื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ของแตํละ
คณะ ที่จะให๎บริการสาหรับนักศึกษาในแตํละคณะอีกด๎วย การจัดบริการเพื่อให๎นักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช๎นี้ เป็นอัตราที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด คือไมํสูงกวํา 8
FTES ตํอเครื่อง รวมถึงมีจุดเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตในระบบไร๎สายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
3. ด๎านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได๎ติดตั้งโปรเจคเตอร์ และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ในห๎องเรียนครบทุกห๎องเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได๎จัดหา
โปรแกรม speexx ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด๎วยตนเองผํานทางเครือขําย
อินเตอร์เน็ต เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนาทักษะ การฟัง การพูดและการอํานภาษาอังกฤษ
โดยนักศึกษาจะได๎รับ User และ Password ในการเข๎าใช๎ทุกคน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4. มีบริการด๎านกายภาพที่เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาทั้งในด๎านห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
5. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น อาทิเชํน ในด๎านงานทะเบียนมีการ
ให๎บริการนักศึกษาผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดบริการด๎านอาหารและสนามกีฬา
6. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิเชํน ประปา ไฟฟูา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตํางๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
7. มีทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งทุนการศึกษา
แบบตํอเนื่องตลอดหลักสูตรและแบบไมํตํอเนื่อง สาหรับในปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรทุนประเภททั่วไปให๎กับนักศึกษา ดังนี้
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
จานวน 8 ทุนๆ ละ 30,000 บาท
ทุนมูลนิธินายห๎างโรงปูนผู๎หนึ่ง
จานวน 8 ทุนๆ ละ 25,000 บาท
มูลนิธิชํวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 2 ทุนๆ ละ 6,000 บาท
ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟูาจากัด
จานวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
ทุนมูลนิธิทํานน๎อย เปาโลหิตย์และเจ๎าพระยามุขมนตรี
จานวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
จานวน 33 ทุนๆ ละ 48,000 บาท
ทุนเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย SET (แบบไมํตํอเนื่อง)
จานวน 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
ทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จยํา
จานวน 4 ทุนๆ ละ 45,000 บาท
ทุนมูลนิธิทิสโก๎เพื่อการกุศล
จานวน 6 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
ทุนสานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล
จานวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
ทุนการศึกษามูลนิธิสร๎างสรรค์เด็ก
จานวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎
จานวน 27 ทุนๆ ละ 40,000 บาท
ทุนเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย SET (แบบตํอเนื่อง)
จานวน 100 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
ทุนมูลนิธิรํวมจิตน๎อมเกล๎าฯ เพื่อเยาวชน จานวน 2 ทุนๆ ละ 7,000 บาท
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ทุน ปตท. สผ. จากัด มหาชน
จานวน 20 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
ทุน บริษัท โตโยต๎า กาแพงเพชร
จานวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จานวน 2 ทุนๆ ละ 58,000 บาท
ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
จานวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
ทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน
จานวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
นอกจากทุนประเภททั่วไปแล๎วยังมีทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ซึ่งมีทั้งผู๎กู๎ยืมรายเกําและ
ผู๎กู๎ยืมรายใหมํ ดังนี้
ผู๎กู๎ยืมรายเกํา จานวน 3,589 คน เป็นเงิน 33,392,200 บาท
ผู๎กู๎ยืมรายใหมํ จานวน 258 คน เป็นเงิน 10,574,204 บาท
มหาวิทยาลัยได๎มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต และความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยสานักงาน
สถิติแหํงชาติและสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) สรุปประเด็นที่
สาคัญได๎ดังนี้
1. ความพึ งพอใจของผู๎ ใช๎ บั ณ ฑิตตํ อบั ณฑิต มี คะแนนความพึ งพอใจจากการ
สารวจคิดเป็นร๎อยละ 86.14 เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
ได๎เทํากับ 5.0000 คะแนน โดยผู๎ใช๎บัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงสุด รองลงมา ได๎แกํ ความรู๎ความสามารถพื้นฐานตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนความพึงพอใจ
จากการส ารวจคิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 80.48 เที ย บกั บ คะแนนตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของ
สานักงาน ก.พ.ร. ได๎เทํากับ 4.0239 คะแนน โดยนิสิตนักศึกษามีความพอใจในประเด็น
ด๎านการจัดการเรียนการสอนสูงกวําประเด็นการให๎บริการ โดยมีรายละเอียดของแตํละ
ประเด็น ดังนี้
2.1 ด๎านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารย์
ผู๎สอนสูงที่สุด รองลงมาได๎แกํ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ /เอกสารและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน ตามลาดับ
2.2 ด๎านการให๎บริการของสถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การให๎บริการด๎านวิชาการสูงกวําการให๎บริการทั่วไป
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3.1.2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพมาตรฐานสิ่งสาคัญคือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได๎กาหนดให๎อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
โดยมหาวิทยาลัยได๎กาหนดมาตรการอยํางชัดเจนวํา อาจารย์จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ
และดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
- มีความรู๎ ความเข๎าใจ เปูาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
- จัดทาแผนจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
- ดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู๎เรียนและเข๎าใจผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
- นาผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู๎เรียนมาปรับปรุงแผนการสอนให๎ หลากหลาย และ
สนองตอบตํอความต๎องการของผู๎เรียน
- มีการนาเทคโนโลยีมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองและของผู๎เรียน โดย
มีการลดสัดสํวนการถํายทอดความรู๎และเพิ่มสัดสํวนการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางผู๎เรียนให๎มากขึ้น ในแตํละรายวิชา
- มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับสภาพการจัดการเรียนรู๎ และ
อิงพัฒนาการของผู๎เรียน
- มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและนาผลการวิจัยไปใช๎เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียน
จากมาตรการดังกลําวมหาวิทยาลัยได๎กาหนดแผนปฏิบัติงาน เพื่อความสาเร็จด๎าน
ประสิทธิภาพของการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และทุกคณะได๎รับมาตรการดังกลําว
นาไปสูํ การปฏิบัติ โดยการจั ดประชุมคณาจารย์ของคณะเพื่อทาความเข๎าใจ นอกจาก
มาตรการดังกลําวแล๎วมหาวิทยาลัยยังให๎ความสาคัญในการพัฒนาความรู๎ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ให๎กับบุคลากรสายผู๎ สอนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
โดยการจั ดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู๎ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญที่ตัวแทนอาจารย์จากคณะตํางๆ เป็นผู๎ถํายทอดประสบการณ์ ซึ่งผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตํางได๎รับความรู๎และสามารถนาไปปรับใช๎กับการจัดการเรียนการสอนของตนได๎
และเพื่อเป็นการสะท๎อนให๎อาจารย์ได๎รับทราบผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได๎กาหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนทุกคนต๎องได๎รับการประเมินคุณภาพการสอนจาก
นักศึกษา โดยระบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์อีกทางหนึ่ง
นอกจากการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทางด๎านความรู๎
ความสามารถในวิชาชีพแล๎ว มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนานักศึกษา ทางด๎านทักษะการใช๎
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คอมพิวเตอร์ และทักษะภาษาอังกฤษ โดยให๎ศูนย์คอมพิวเตอร์ของทุกคณะจัดอบรมเสริม
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยได๎กาหนดให๎นักศึกษาทุกคนต๎องสอบผํานการ
ทดสอบวัดทักษะความรู๎ ความสามารถการใช๎ คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด กํ อนลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาหรับทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได๎จัดหาอาจารย์
ชาวตํางประเทศให๎ประจาอยูํในแตํละคณะ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให๎กับนักศึกษาทั้ง 4
ด๎านได๎แกํ ทักษะด๎านการฟังและพูด ทักษะด๎านไวยากรณ์ ทักษะด๎านการอําน และทักษะด๎าน
การเขียน โดยนักศึกษาจะต๎องสอบผํานการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด๎าน
ตัวบํงชี้หนึ่งที่จะแสดงถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานคือภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลภาวะการมีงานทา
ของบั ณฑิตและความพึงพอใจของผู๎ ใช๎ บั ณฑิตในทุกปีการศึกษา และในปี การศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยได๎ทาการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู๎ใช๎
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จาการติดตามพบวําร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร๎อยละ 81.29 ซึ่งอยูํใน
เกณฑ์ ดี และความพึ ง พอใจของผู๎ ใ ช๎ บั ณ ฑิ ต ตํ อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาอยูํในระดับดีมาก ( X = 4.20)
3.1.3
การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎จัดงานนิทรรศการ
ราชภั ฏ ก าแพงเพชรวิช าการ ครั้ ง ที่ 10“40 ปี ที่ อยูํ คูํชุ มชน บนฐานภู มิปั ญญา พัฒ นา
ท๎องถิ่น” ในระหวํางวันที่ 11–13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได๎ แ สดงผลงานอั น เกิ ด จากการ
พัฒนาการเรียนรู๎ภาคทฤษฎีในชั้นเรียนสูํการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และยังเป็นงานที่
ประชาสั ม พัน ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แจ๎ ง ข๎ อมู ล ขํา วสารเกี่ ยวกั บ ความเจริ ญ ก๎า วหน๎า ทาง
วิชาการในแตํละสาขาวิชา ตลอดจนผลงานทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในงานนี้
ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับประเทศในกลุํมสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการให๎
การให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเทศในกลุํมสมาชิกอาเซียนให๎แกํนักเรียนและบุคคลทั่ วไป อีกทั้ง
จะเป็ น โอกาสที่ ม หาวิ ทยาลั ย จะได๎ เปิ ด รั้ ว แนะน ามหาวิ ท ยาลั ยและคณะตํ า ง ๆ ให๎ กั บ
นั ก เรี ย นชั้ น ม.6 ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาในปี ก ารศึก ษา 2556 นอกจากนี้ ยั ง มี การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านระดับชาติและการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติในงานนี้ด๎วย
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3.1.4 การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได๎ประสานความรํวมมือกับชุมชนท๎องถิ่นหรือองค์กรอื่น เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการกาหนดหลักการและแนวปฏิบัติอยํางชัดเจน
ถึงการมีสํวนรํวมของผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎รู๎ในชุมชน ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลั กสู ตร โดยชุ มชนมีสํ วนรํ วมตั้งแตํเป็ นผู๎ ให๎ ข๎อมูลในการส ารวจความต๎ องการบัณฑิตใน
สาขาวิชาตําง ๆ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร และเป็นกรรมการผู๎ ทรงคุณวุฒิ
ประจ าคณะโดยผู๎ทรงคุ ณวุฒิ ดังกลํ าวมี สํ วนรํ วมพิจารณา รํางหลั กสู ตร ซึ่งมหาวิทยาลั ยได๎
ประกาศแนวปฏิบัติดังกลําวให๎ทุกคณะทราบและถือปฏิบัติ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่นาไปใช๎ในการ
ปฏิบัติจริง โดยในโครงสร๎างแผนการเรียน ทุกหลักสูตรต๎องมีรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งต๎องสํงนักศึกษาออกฝึกทักษะทางวิชาการวิชาชีพที่นาไปใช๎ในการปฏิบัติจริง
ตามแหลํงฝึกตําง ๆ ซึ่งบุคลากรในแหลํงฝึกภายนอกจะเป็นผู๎ฝึกทักษะตําง ๆ ตลอดจน
ควบคุม ดูแ ล และประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง าน และหากโปรแกรมวิช าใดมี ความพร๎ อ ม
ทางด๎านอาจารย์นิ เทศก์สหกิจศึกษาและเครือขํายสถานประกอบการ มหาวิทยาลั ยจะ
กาหนดให๎มีการสํงนักศึกษาเข๎าปฏิบัติการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ เ ข๎ ม ข๎ น โดยได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากสถานประกอบการในการก ากั บ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษา
เหมือนกับเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ
สาหรับในแตํละคณะยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตําง ๆ เชํน การศึกษาดูงาน
การเชิญวิทยากรมาบรรยายให๎ ความรู๎ หรือการจ๎างบุคลากรประจาการจากหนํวยงานอื่น ๆ
มาปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอนในรายวิชาตําง ๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังสนั บสนุนการจัด
โครงการกิจกรรมทางการศึกษา ที่คณะตําง ๆ จัดขึ้น โดยเป็นโครงการกิจกรรมวิชาการที่ได๎รับ
ความรํวมมือกับองค์การหรือหนํ วยงานภายนอก เชํน นิทรรศการทางวิชาการ การสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยการสร๎างเครือขํายสถาน
ประกอบการในโครงการสหกิจศึกษา เป็นต๎น
ในสํวนของความรํวมมือกับตํางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎มีการลง
นามความรํวมทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยหงเหอ เมืองหมํงจื้อ เขตปกครองตนเองหง
เหอ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองจะต๎องสนับสนุนด๎านที่พัก
และยกเว๎นคําเลํ าเรี ยน ให๎ กับนั กศึกษาแลกเปลี่ ยน ซึ่งในปี 2556 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชรได๎ สํ ง นั ก ศึ กษาโปรแกรมวิ ช าภาษาจีน และโปรแกรมวิ ช าวิจิ ต รศิ ล ป์ แ ละ
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ประยุกต์ศิลป์ จานวน 20 คน ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหงเหอ โดยไปเรียนวิชาที่เป็นวิชาเอกภาษาจีน
และวิชาเอกวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เป็นระยะเวลา 10 เดือน และปีการศึกษา 2556 ในระดับ
คณะยั งมี การลงนามความรํ วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยในกลุํ มประเทศอาเซี ยน อาทิ เชํ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎ลงนามความรํวมมือกับ Universitas Padjadjaran (UNPAD)
ประเทศอินโดนีเซีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎ลงนามความรํวมมือกับ Da Nang University
of Technology (DUT) ประเทศเวียดนาม คณะวิทยาการจัดการได๎ลงนามความรํวมมือกับ
University of Da Nang (UND) ประเทศเวียดนาม คณะครุศาสตร์ได๎ลงนามความรํวมมือกับ West
Visaya State University (WVAU) ประเทศฟิลิปปินส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด ได๎ลงนามความรํวมมือกับ National University of
Laos ประเทศลาว
3.1.5 ผลงานดีเด่น
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาระบบการให๎บริการระบบเครือขําย
มหาวิทยาลัย เพื่อให๎การบริ การด๎ านเครือขํายได๎อยํางมีประสิทธิภาพสาหรับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และตอบสนองตํอการใช๎อุปกรณ์ในทุกรูปแบบ โดยมีการพัฒนาระบบ
ตํางๆ ดังนี้
1. การเชื่อมตํอให๎กับผู๎ให๎บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
ปัจ จุบั น ระบบเครื อขํายมหาวิทยาลั ยได๎เชื่อมตํอกับผู๎ให๎ บริการอินเตอร์เน็ต
จานวน 3 ราย คือ
- เชื่อมตํอเข๎ากับวงจร Uninet ที่ความเร็ว 1 Gb/s จานวน 1 วงจร ใช๎เป็นวงจร
หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎เป็นที่ตั้งเครือขํายแกนหลักของ Uninet อีกด๎วย
- เชื่อมตํอเข๎ากับวงจร CAT ที่ความเร็ว 20 Mb/s แบบวงจรเชํา ใช๎เป็วงจรน
วงจรหลักและวงจรสารองในกรณีที่ Uninet ลํม
- วงจร TOT ที่ความเร็ว 20 Mb/s แบบวงจร ADSL ใช๎เป็นวงจรสารองในกรณีที่
วงจรที่ 1 และ 2 ไมํสามารถใช๎งานได๎
2. การให๎บริการเครือขํายไร๎สาย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินการติดตั้งระบบเครือขํายไร๎
สายภายใต๎ SSID KPRU WiFi จานวน 113 จุด ซึ่งบริหารจัดการผํานอุปกรณ์ Wireless
Controller ซึ่งเป็นระบบใหมํ และให๎บริการผํานเครือขํายไร๎สายภายใต๎ SSID อื่นๆ ซึ่งเป็น
ระบบเกํา อีกจานวน 45 จุด ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะดาเนินการติดตั้งระบบใหมํเพื่อ
ทดแทนระบบเกําให๎ครบทุกจุดบริการ
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นอกจากนี้มหาวิทาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ยังเปิดให๎บริการระบบพิสูจน์ตัวตน
กํอนเข๎าใช๎งานระบบเครือขํายโดยใช๎ Mac Address ซึ่งจะชํวยอานวยความสะดวกในการ
เข๎าใช๎งานระบบเครือขํายไร๎สายของอุปกรณ์มือถือได๎อยํางรวดเร็ว โดยลงทะเบียนครั้งเดียว
สามารถใช๎งานระบบเครือขํายไร๎สายของมหาวิทยาลัยได๎ทุกจุดภายใต๎ SSID KPRU WiFi
3. การให๎บริการระบบประมวลผลแบบกลุํมเมฆแบบไมํสาธารณะ (Private Cloud)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครื่องแมํขํายมีความจาเป็นต๎องให๎บริการข๎อมูล ขําวสาร
แกํหนํวยงาน และบุคลภายนอก รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหลายหนํวยงานจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกินความจาเป็นสาหรับงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยูํ ซึ่งสํงผลให๎เครื่องแมํขําย
เกิดการสิ้นเปลื้องพลังงานไฟฟูา และเปลืองคําแอร์โดยไมํจาเป็น รวมทั้งสิ้นเปลืองการวางระบบ
ไฟฟูา สาย LAN และพื้นที่ห๎อง Server มหาวิทยาลัยจึงได๎จัดหาระบบประมวลผลแบบกลุํมเมฆ
มาใช๎งานภายในองค์กร มาใช๎งาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยูํในสํวนของซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์สาหรับ
สถาบันการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยในราชภัฏภาคเหนือแหํงแรกที่ใช๎งานระบบนี้
ปั จจุ บั นมหาวิทยาลั ยได๎ อั พเกรดระบบประมวลผลแบบกลุํ มเมฆเป็ นรุํ นที่สอง ซึ่ ง
สามารถรองรับการให๎บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย และพื้นที่จัดเก็บข๎อมูล การใช๎งานได๎อีก
พอสมควร โดยมีหนํ วยระดับคณะ/ศูนย์/ส านั ก เชํนระบบงานทะเบียน ,ระบบ MIS, WebSite
หนํวยงาน เกือบทั้งหมด อยูํภายใต๎การบริหารจัดการระบบประมวลผลแบบกลุํมเมฆ ไมํน๎อยกวํา 73
บริการ (เครื่อง) ซึ่งชํวยให๎มหาวิทยาลัยประหยัดคําใช๎จํายในเรื่องของการจัดซื้อ Server ให๎กับ
หนํวยงานตําง ๆ รวมทั้งชํวยประหยัดพลังงาน ในห๎อง Data Center ได๎ไมํน๎อยวํา 30 -50 %
(ได๎ทาวิจัยและบทความวิจัยได๎ตีพิมพ์ในงานวิจัยระดับชาติ)
4. การให๎บริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
มหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎งานพัฒนาระบบเครือขํายดูแลเรื่องระบบโทรศัพท์ ซึ่ง
ปัจจุบันได๎พัฒนาระบบโทรศัพท์ให๎เชื่อมตํอเข๎ากับระบบเครือขํายมหาวิทยาลัยได๎เป็นที่เรียบร๎อย
ซึ่งจะชํวยให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และแมํสอดสามารถกดหมายเลขภายใน 4 หลักเป็น
การลดคําใช๎จํายคําโทรศัพท์ระหวํางสองหนํวยงาน นอกจากนี้ ยังได๎พัฒนาระบบโทรศัพท์ให๎กับ
อาคารที่กาลั งกํอสร๎างหรื อหนํ วยงานบางหนํ วยงานที่ต๎องการใช๎โทรศัพท์สายใน แตํไมํมีคูํสาย
โทรศัพท์ให๎สามารถสื่อสารผํานระบบเครือขํายของมหาวิทยาลัยได๎ ทั้งแบบเครื่องโทรศัพท์แบบ VoIP
หรือแบบ ซอฟต์โฟนบนเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคล หรือบน Smart Phone
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3.1.6 แนวทางการในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให๎ทุกคณะได๎พัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่เป็นที่ต๎องการของ
ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น อาทิเชํน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชามัลติมีเดีย สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาภาษาพมํา สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาดนตรี ไทย สาขาวิชาดนตรี สากลสาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ สาขาวิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น
2. มหาวิทยาลั ยจะจั ดทาโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา เพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อาทิเชํน การพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษให๎กับอาจารย์และ
นักศึกษาอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง การกาหนดมาตรการให๎อาจารย์บางสาขาวิชาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษอยํางน๎อยรายวิชาละ 1 – 2 ครั้ง และกาหนดให๎นักศึกษาทุกคนต๎องเรียน
รายวิชาอาเซียนศึกษา ที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงมีกิจกรรมการจัดคํายการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
อาเซียน เป็นต๎น
3. มหาวิทยาลัยจะสํงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา ให๎มีการบูรณา
การการเรี ยนสอนกับการทางานโดยประสานความรํวมมือกับสถานประกอบการ และมีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพในสาขาให๎มากขึ้น โดยเน๎นการปฏิบัติจริง
4. จัดให๎มีการเตรียมความพร๎อมสาหรับนักศึกษาใหมํ โดยจัดให๎มีการปฐมนิเทศ และมีการ
เตรี ยมความพร๎ อมในด๎านทักษะภาษาอังกฤษ และด๎านทักษะคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช๎ระยะเวลา
6 สัปดาห์ กํอนเปิดภาคการศึกษาแรก
5. จัดทาห๎องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ที่
ต๎องการจัดทา E-learning ให๎นักศึกษาได๎ทบทวนบทเรียนที่ได๎จากการเรียนในชั้นเรียน โดยในห๎องนี้
อาจารย์สามารถบันทึกการสอนของอาจารย์ด๎วยตนเองในขณะสอน เสร็จแล๎วสํงไฟล์ขึ้นไปไว๎ในระบบ
การจัดการเรียนการสอนผํานเครือขําย (Learning Management System : LMS) ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นระบบการจัดการ E-learning ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถเรียนรู๎หรือทบทวนบทเรียน
ได๎ในทุกทีท่ ุกเวลา
3.2 พันธกิจ 2 สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.2.1 มีการพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการวิจัย ให๎กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้ง
ด๎านระเบียบวิธีวิจัย การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย และการสืบค๎นสิทธิบัตรและการ
คุ๎มครองสิทธิ์ โดยมีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3.2.2 มีการจัดสรรทุนวิจัย โดยพิจารณาในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบด๎วยผู๎บริหาร
จากทุกคณะและผู๎เชี่ยวชาญด๎านการวิจัยเป็นกรรมการ และจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย
เพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรที่ได๎รับจัดสรรทุนดาเนินการวิจัยให๎แล๎วเสร็จตามกาหนด และให๎
คาแนะนาเพื่อให๎นักวิจัยดาเนินการวิจัยอยํางมีคุณภาพ
3.2.3 มีการจัดตั้งคลินิกวิจัยเพื่อให๎คาปรึกษาด๎านการวิจัย และมีการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการวิจัย
3.2.4 มีเครือขํายที่รํวมกันพัฒนางานด๎านการวิจัยให๎มีคุณภาพ ได๎แกํ
(1) เครือขํายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลําง
(2) เครือขํายการวิจัยในโครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ (Higher Education Research Promotion : HERP)
(3) เครือขํายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุํมภาคเหนือ
3.2.5. มีการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและการวิจัยเพื่อพัฒนารํวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
3.2.6 มีการจัดทาคาสั่ง ระเบียบและประกาศที่ชํวยให๎การบริหารจัดการงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได๎แกํ
(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแตํงตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(2) ระเบีย บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรวําด๎วย การบริห ารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....(รําง)
(3) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรวํ า ด๎ ว ยการจํ า ยเงิ น นอก
งบประมาณเป็นรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรวําด๎วยการจัดประชุมทางวิชาการ
และการนาเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ..... (รําง)
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรพ.ศ.2557
3.2.7 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรมีการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย และนา
ผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมการสํงเสริมและสนับสนุนดังนี้
(1) สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์บทความ และการนาเสนอผลงานวิจัย
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการนาผลงานวิจัยไปถํายทอดเพื่อให๎หนํวยงานหรือชุมชน
ตํางๆใช๎ประโยชน์
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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(2)

มอบเงิ น รางวั ล ส าหรั บ บุคลากรที่ ตีพิ มพ์บ ทความ และการน าเสนอ

ผลงานวิจัย
(3) กาหนดเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยให๎นาผลงานวิจัยไป
ตีพมิ พ์เผยแพรํและใช๎ประโยชน์
(4) กาหนดจานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย และนาผลงานวิจัยไป
ใช๎ประโยชน์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักวิจัยดีเดํนที่จะได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติและรางวัล
(5) พัฒนาวารสารสักทอง : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งอยูํในฐาน
TCI และเริ่มพัฒนาวารสารสักทอง : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช๎เป็นแหลํง
ตีพิมพ์เผยแพรํที่มีคุณภาพ
(6) รํวมกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยระดับชาติ Thailand Research Expo
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
กรุงเทพมหานคร
(7) จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย ในงานนิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 10 “40 ปี ที่อยูํ คูํชุมชน บนฐานภูมิปัญญา พัฒนาท๎องถิ่น" ระหวําง วันที่ 11-13
ธันวาคม 2556

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3.2.8 งบประมาณสนั บสนุ น งานวิจัย และงานสร๎างสรรค์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชรปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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จานวน
ทุน
ภายนอก
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13
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1,143,272
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7
5
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200,000
108,000
113,000
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1,023,744
1,251,272
243,575
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146,600

-

-
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146,600

46

5,694,288

29

706,000

75

6,400,288

จานวน จานวนเงิน
ทุนภายใน
ภายใน

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แมํสอด
รวม

จานวน
รวม
รวม
เงิน
โครงการ เงินทั้งหมด
ภายนอก
270,000
22
2,151,115

3.2.9 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํ
ลาดับ
1
2

3

ชื่อเรื่อง
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอการ
ปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาการผลิต
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
The Development of a Multimedia
Courseware of English Stress and
Pronunciation for Rajabhat
Undergraduate students

ชื่อนักวิจัย
สุรชัย โกศิยะกุล

วารสารที่ได้รับการตีพิมพ์
วารสารสักทอง

ดร.วิชุรา วินยั ธรรม

1 st International Conference on
Language, Literature , and Cultural
Studies (August 22-24, 2013)
Department of Western Languages,
Faculty of Humanities and social
Sciences, Burapha University,
Thailand
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ทกุ ชํวงวัยโดยบูรณาการสห
วิชาชีพ : มุมมองด๎านสังคม เศรษฐกิจ
การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล วันที่
23-24 ธันวาคม 2556

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการ
พัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมําร์ : อดีต
ปัจจุบัน อนาคต
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ลาดับ
4

ชื่อเรื่อง
ข๎อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร๎อมของอุดมศึกษาไทยเพือ่ รองรับ
การศึกษาข๎ามพรมแดน

ชื่อนักวิจัย
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

5

The Sodium Content of Snack Food
and Ethical Consideration Pertaining
to Its Distribution in Schools

ผศ.วชิระ สิงห์คง
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

6

Regioselectivity of
LarockHeteroannulation: A
Contribution from Electronic
Properties of Diarylacetylenes
Screening of 50 Microbial Strains for
Production of Ethanol and (R)phenylacetylcarbinol
Combined Microwave and Hot Air
Convective Dehydration on Physical
and Biochemical Qualities of Dried
Longan Flesh
Zearalenone Contamination in Corn
for Human Consumption in
Kamphaengphet, Thailand
Reinvestigation of Tricyclic
Acyclovir: Characterization of a
‘Proton-wire’ Model
Effect of Feed Restriction on
Metabolic Adaptation in Swamp
Buffalo Heifers
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ายาล๎างผัก
ชนิดตํางๆ สาหรับใช๎ในท๎องถิ่นเพื่อลด
ปริมาณสารปราบศัตรูพืชในผักคะน๎า
ผลของไซโตไคนินตํอการเพิ่มปริมาณต๎น
อํอนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ

อาจารย์ ดร. ชญาดา
กลิ่นจันทร์

วารสารที่ได้รับการตีพิมพ์
งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 14
ประจาปีงบประมาณ 2556 “การ
เสริมสร๎างประชาธิปไตยกับปัญหาความ
ขัดแย๎งทางสังคมและการเมืองในระดับชาติ
และท๎องถิ่น” วันที่ 27-28 พฤศจิกายน
2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
The First International Conference of
the Asia-Pacific Society for
Agricultural and Food Ethics 28-30
November 2013, Bangkok, Thailand
J. Org. Chem.
November, 2013

อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์
ตั้งตัว

Chiang Mai Journal of Science, April,
2013

อาจารย์แดนชัย
เครื่องเงิน

International Food Research Journal,
June 2013

ผศ. วชิระ สิงห์คง
และคณะ

Chiang Mai Journal of Science, July
2013

อาจารย์ ดร. มณฑา
หมีไพรพฤกษ์

Crystal Structure Communications,
August 2013

รศ. ดร. พงศ์ชัย กลิ่น
หอม

Agricultural Science Journal,มีนาคม
2556

อาจารย์เอนก หาลี และ
คณะ

KKU Research Journal
กรกฎาคม - สิงหาคม 2556

ผศ. รัตนาภรณ์
จองไพจิตรสกุล

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล๎วยไม๎สกุลช๎าง (Rhynchostylis BI.;

อาจารย์ธนากร วงษศา

Rajabhat Journal of Science,
Humanities and Social Science
มกราคม – มิถุนายน 2556
Thai Journal of Genetics
มกราคม – มิถุนายน 2556

7
8

9
10
11
12
13
14
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ลาดับ

15
16
17

18

19

20

21

22

23
24

ชื่อเรื่อง
Orchidaceae) ด๎วยวิธี Amplified
Fragment Length Polymorphism
(AFLP)
การย๎อมสีเส๎นด๎ายฝูายด๎วยสีย๎อมธรรมชาติ
จากใบและเปลือกต๎นมะมํวงสาหรับ
อุตสาหกรรมครอบครัว
จานวนโฮโมมอร์ฟิซึมบนแลตทีสโซํจากัด
และแลตทิสโซํจากัดไปยังแลตทิสMn

ชื่อนักวิจัย

วารสารที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ. ดร. ระมัด โชชัย

วารสาร วิจัยเพือ่ การพัฒนาเชิงพื้นที่มีนาคม
– เมษายน 2556

ผศ. ไพชยนต์
สิริเสถียรวัฒนา

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
ประจาปี 2556 (ครั้งที่ 18)
มีนาคม 2556
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
วิจัย ครั้งที่ 5 (Proceeding of the 5th
Science Research Conference)
4 – 5 มีนาคม 2556
การประชุมวิชาการระดับชาติ“วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 5. ระหวํางวันที่ 4 – 5 มีนาคม
2556 (Proceeding of the 5th Science
Research Conference)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 5. ระหวํางวันที่
4 – 5 มีนาคม 2556 (Proceeding of the
5th Science Research Conference)

ผลของน้าตาลซูโครส รํวมกับน้าต๎มมันฝรั่ง
และน้ามะพร๎าว ตํอการเจริญและพัฒนา
ของต๎นอํอนกล๎วยไม๎สิงโตช๎อนทอง ใน
สภาพปลอดเชื้อ
ผลของ BA รํวมกับ NAA ตํอการเจริญและ
พัฒนาของชิ้นสํวนข๎อเอือ้ งดินปากพัดใบ
พาย (Cheirostylisspathulata J. J. Sm.)
ในสภาพปลอดเชื้อ
ไวน์กล๎วยไขํ

อาจารย์ธนากร วงษศา
และคณะ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพปริมาณงาน
เครือขํายโพรโทคอล TCP และ UDP ของ
IPv4 และ IPv6 ระหวําง Window 7 กับ
Window 8 บนเครือขํายกิกะบิตอีเทอร์
เน็ต
การเปรียบเทียบการใช๎พลังงานไฟฟูาของ
ระบบประมวลผลแบบกลุํมเมฆกับระบบ
คอมพิวเตอร์แมํขํายเดิมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
Effect of Different Commercial Yeast
Strains on Phenolic Composition of
Black Jasmine Rice Red Wine

อาจารย์ศิลป์ณรงค์
ฉวีพัฒน์

การประชุมวิชาการระดับชาติด๎าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง
ที่ 9
9 – 10 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ศิลป์ณรงค์
ฉวีพัฒน์

การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย
ครั้งที่ 9
28 – 29 กรกฎาคม2556

ผศ. วชิระ สิงห์คง และ
คณะ

สายพันธุ์ข๎าวโพดคั่วและชนิดของกลิ่นรสที่
มีผลตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวโพดคั่วใน
ไมโครเวฟ
ปริมาณฟักทองและสภาวะการฆําเชื้อทีม่ ี

ผศ. วชิระ สิงห์คง และ
คณะ

The 5th International Conference on
Fermentation Technology for Value
Added Agricultural Products
August 21 - 23, 2013
การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
สจล. ครั้งที่ 2
30 สิงหาคม 2556
การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ธนากร วงษศา

อาจารย์นิภัชราพร
สภาพพร

ผศ. วชิระ สิงห์คง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง
ผลตํอการผลิตบัวลอยฟักทองบรรจุ
กระป๋อง
ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน

26

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากราข๎าว
หอมนิล

อาจารย์สุวิชญา
รอดกาเหนิด และคณะ

27

TRANSLATING MATHEMATICS
EFFICACY

ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

28

DEVELOPMENT 5T MODEL FOR
LEARNING AND AND ENJOYING

ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

29

ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี
สํวนรํวมของประชาชนท๎องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสาคัญตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าใน
ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

25

30

ชื่อนักวิจัย

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

วารสารที่ได้รับการตีพิมพ์
สจล. ครั้งที่ 2
30 สิงหาคม 2556
วารสารเกษตรพระจอมเกล๎า
กันยายน-ธันวาคม 2556
การประชุมวิชาการHeabPro 2013 ครั้งที่
1
22-23 พฤศจิกายน 2556
THE 6TH EAST ASIA REGIONAL
CONFERENCE ON MATHEMATICS
EDUCATION 17TH -22ND MARCH, 2013
PHUKET, Thailand
THE 6TH EAST ASIA REGIONAL
CONFERENCE ON MATHEMATICS
EDUCATION 17TH -22ND MARCH, 2013
PHUKET, Thailand
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ด๎านธุรกิจ
และเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6” ณ มหาวิทวิ
ทยาลัยขอนแกํน จ.ขอนแกํน วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2556
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ด๎านธุรกิจ
และเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6” ณ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน จ.ขอนแกํน วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2556

3.2.10 ผลงานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์
ลาดับ
1

ชื่อเรื่อง
การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ
การปนเปื้อนสารเคมีในนาข๎าวและ
แนวทางการพัฒนาการผลิตข๎าว
ปลอดภัยอยํางมีสํวนรํวมของชุมชน

ชื่อนักวิจัย
อ.นพรัตน์ ไชยวิโน
ผศ.อนุชา เกตุเจริญ
อ.ภาเกล๎า ภูมิใหญํ
อ.พิมประไพ ขาวขา
อ.อภิชญาพัดพิน
อ.ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
อ.จาเนียนน๎อย สิงหะรักษ์
อ.โอกามํา จําแกะ
อ.กรรณิกา อุสสาสาร
อ.ธวชินี แสงขรรค์ชัย
อ.จิราภา จารุวัฒน์
น.ส.สาวิตรี สะอาดเทียน
น.ส.ชลกานดาร์ นาคทิม

หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวศูนย์ข๎าวชุมชนหนองปิ้ง
ไกํ เลขที่ 286 หมูํที่ 22 ตาบลนาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ลาดับ
2

ชื่อเรื่อง
การเพิ่มจานวนสปอร์ของหัวเชื้อรา
Trichodermasp บนวัสดุทดแทน

ชื่อนักวิจัย
อ.นิภัชราพร สภาพพร

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไมํใชํ
อาหารจากราข๎าวหอมนิล

ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

4

วิธีการทาไวน์กล๎วยไขํเบื้องต๎น

อ.นิภัชราพร สภาพพร

5

วิธีการทาไวน์กล๎วยไขํเบื้องต๎น

อ.นิภัชราพร สภาพพร

6

วิธีการทาไวน์กล๎วยไขํเบื้องต๎น

อ.นิภัชราพร สภาพพร

7

การประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการองค์การบริหารสํวนตาบล
คลองแมํลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
Zearalenone Contamination in
Corn for Human Consumption
in Kamphaengphet, Thailand
การคัดเลือกจุลินทรีย์ 20 สายพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล
จากอาหารเลี้ยงเชื้อในสภาวะเขยํา
การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสาร
ต๎านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ๎านใน
จังหวัดกาแพงเพชร
การย๎อมสีเส๎นด๎ายฝูายด๎วยสีย๎อม
ธรรมชาติจากใบและเปลือกต๎นมะมํวง
สาหรับอุตสาหกรรมครอบครัว
ศักยภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการแหลํงทํองเที่ยวโดยการมีสํวน
รํวมของประชาชนท๎องถิ่นในจังหวัด
ภาคเหนือตอนลําง
การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่อง
คั่วลิสงในกระบวนการผลิต
กระยาสารท

รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
และคณะ

8
9
10
11
12

13

หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก เลขที่
9 หมูํที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวศูนย์ข๎าวชุมชนหนองปิ้ง
ไกํ เลขที่ 286 หมูํที่ 22 ตาบลนาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
โรงเรียนบํอแก๎ววิทยา เลขที่ 519 หมูทํ ี่
10 ตาบลพานทอง อาเภอไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เลขที่ 99/5
หมูํที่ 3 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
โรงเรียนทุํงทรายวิทยา เลขที่ 72 หมูํที่ 15
ตาบลทุํงทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร 62190
องค์การบริหารสํวนตาบลคลอง
แมํลาย เลขที่ 378 หมูํที่ 3 ตาบลคลองแมํ
ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

ผศ. วชิระ สิงห์คง และคณะ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ดร.จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ผศ.ดร.ขวัญดาว แจํมแจ๎ง

โรงเรียนสาธิต

รศ. ดร. ระมัด โชชัย

องค์การบริหารสํวนตาบลนาบํอคา

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

อ.ภาคิณ มณีโชติ

กลุํมแมํบ๎านตาบลทําไม๎แดง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ลาดับ
14
15
16

17
18
19

20

21
22
23

24

ชื่อเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึก
ของนักทํองเที่ยวในจังหวัด
กาแพงเพชร
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบรํวมมือด๎วยกระบวนการ
กลุํมสัมพันธ์ เพือ่ เสริมสร๎างสมรรถนะ
การสอนของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ
รูปแบบการปูองกันและแก๎ไขการติด
เกมของเด็กและเยาวชน ในจังหวัด
กาแพงเพชร
รูปแบบการปูองกันและแก๎ไขการติด
เกมของเด็กและเยาวชน ในจังหวัด
กาแพงเพชร
รายงานการวิจยั ติดตามผลการ
ดาเนินงาน โครงการพัฒนาครูโดยใช๎
กระบวนการสร๎างระบบพี่เลี้ยง ปี
พ.ศ.2556
รายงานการวิจยั ติดตามผลการ
ดาเนินงาน โครงการพัฒนาครูโดยใช๎
กระบวนการสร๎างระบบพี่เลี้ยง ปี
พ.ศ.2556
เครื่องคัดแยกข๎าวกล๎องชุมชนหนอง
ปิ้งไกํ ตาบลนาบํอคา อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
วิจัยพัฒนาโรงสีชุมชนหนองปิ้งไกํ
ตาบลนาบํอคา อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎อยูํเย็นเป็นสุข ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ
การปนเปื้อนสารเคมีในนาข๎าวและ
แนวทางการพัฒนาการผลิตข๎าว
ปลอดภัยอยํางมีสํวนรํวมของชุมชน

ชื่อนักวิจัย
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์

หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาแพงเพชร

ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

ผศ.ดร.บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์

โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

เครือขํายร๎านเกม จากหนํวยงาน โรงเรียน
บ๎านวังตะเคียน

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

เครือขํายร๎านเกม จากหนํวยงาน สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร

คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 2

คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และคณะ

กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวศูนย์ข๎าวชุมชนหนองปิ้ง
ไกํ เลขที่ 286 หมูํที่ 22 ตาบลนาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวศูนย์ข๎าวชุมชนหนองปิ้ง
ไกํ เลขที่ 286 หมูํที่ 22 ตาบลนาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และคณะ
อ.สุภาสพงษ์ รู๎ทานอง
อ.วัลลภ ทองอํอน
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
อ.วัลลภ ทองอํอน และคณะ

กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวศูนย์ข๎าวชุมชนหนองปิ้ง
ไกํ เลขที่ 286 หมูํที่ 22 ตาบลนาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
45

ลาดับ
25
26

ชื่อเรื่อง
การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎จําย
การพัฒนากลุํมอาชีพผู๎ผลิตข๎าว
พื้นบ๎านชุมชนหนองปิ้งไกํ ตาบล
นาบํอคา อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร โดย กลุํมผู๎ผลิตข๎าว
ตาบลหนองปิ้งไกํ

ชื่อนักวิจัย
อ.ทิพย์วรรณ
ศิบุญนันนท์
ผศ.ชาลี ตระกูล และคณะ

หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนนาบํอคา
กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวศูนย์ข๎าวชุมชนหนองปิ้ง
ไกํ เลขที่ 286 หมูํที่ 22 ตาบลนาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

3.2.11 ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยเดํน
(1) รายงานการวิจั ย ติดตามผลการดาเนินงาน โครงการพัฒ นาครูโ ดยใช๎
กระบวนการสร๎างระบบพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.2556
(2) โครงการความหลากหลายของข๎าวพื้นเมืองภาคเหนือกรณีพื้นที่จังหวัด
กาแพงเพชร : หนองปิ้งไกํ (ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา : สกอ.)
- การพัฒนากลุํมอาชีพผู๎ผลิตข๎าวพื้นบ๎านชุมชนหนองปิ้งไกํ ตาบล นาบํอคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไมํใชํอาหารจากราข๎าวหอมนิล
- การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอการปนเปื้อนสารเคมีในนาข๎าวและ
แนวทางการพัฒนาการผลิตข๎าวปลอดภัยอยํางมีสํวนรํวมของชุมชน
- การพัฒนากระบวนการผลิตข๎าวพื้นบ๎านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร
3.2.12 ปัญหาในการปฏิบัติงาน การดาเนินการแก๎ไขหรือแนวทางการแก๎ไข
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการแก๎ไขหรือมีแนวทางการแก๎ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) นักวิจัยหน๎าใหมํขาดประสบการณ์ในการทาวิจัยได๎ดาเนินการแก๎ไขดังนี้
- มีการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัยโดยมีกระบวนการหนุนเสริม
อยํางตํอเนื่อง และจัดหาแหลํงเงินทุนในการสนับสนุนการวิจัยเชํน 1 โปรแกรม 1 ทุนวิจัย
เพื่อให๎นักวิจัยหน๎าใหมํได๎รํวมกันทาวิจัย ซึ่งมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในโปรแกรมเป็นผู๎
รํวมวิจัยด๎วย
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- มีการติดตามรายงานความก๎าวหน๎าเป็นระยะโดยการเปลี่ยนรูปแบบ
การรายงานจากเดิมที่รายงานความก๎าวหน๎าเป็นเอกสารให๎เป็นการรายงานความหน๎าทั้ง
เอกสารและนาเสนอความก๎าวหน๎าโดยมีคณะกรรมการให๎ข๎อเสนอแนะ
- มีคลินิกวิจัยให๎คาปรึกษากับนักวิจัยหน๎าใหมํโดยขอคาปรึกษาได๎
โดยตรงหรือผํานทาง E-Mail
- สถาบันวิจัยมีประเด็นโจทย์วิจัยที่เกิดจากความต๎องการของชุมชน
ท๎องถิ่นให๎นักวิจัยหน๎าใหมํได๎เลือกทาตามความสนใจ
(2) มีผลงานวิจัยติดค๎างเป็นจานวนมาก ได๎ดาเนินการแก๎ไขดังนี้
- นักวิจัยสามารถคืนทุนวิจัยและยกเลิกสัญญา หากไมํคืนทุนจะเลื่อน
ระยะเวลาในการทาวิจัยออกไปอีก 8 เดือน หากไมํมีความก๎าวหน๎าให๎ดาเนินการคืนทุน
- ดาเนินการให๎นักวิจัยที่ได๎รับทุนนาเสนอความก๎าวหน๎าตํอคณะกรรมการ
เป็นระยะตามที่สถาบันวิจัยกาหนด
(3) จานวนผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํในระดับชาติหรือ
นานาชาติมีจานวนน๎อย ได๎ดาเนินการแก๎ไขดังนี้
- มีการสร๎างขวัญและกาลังใจโดยปรับอัตราเงินรางวัลให๎กับนักวิจัยที่มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพรํในอัตราที่สูงขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัย
- ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (A1) ด๎านการวิจัยให๎สูงขึ้น
- กาหนดเงื่อนไขการสํงงานวิจัยต๎องมีการตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร
(4) งานวิจัยยังเข๎าไมํถึงกลุํมผู๎ใช๎ประโยชน์โดยตรง ได๎ดาเนินการแก๎ไขดังนี้
- มีการนาเสนอผลงานวิจัยในงานราชภัฏวิชาการและเชิญผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
เข๎ามารํวมงาน นอกจากนี้ยังได๎มีการกาหนดเกณฑ์วําหากได๎รับสนับสนุนทุนวิจัยนักวิจัย
จะต๎องแสดงหลักฐานวําได๎มีการนาผลที่ได๎รับจากการวิจัยไปใช๎ประโยชน์จริง
- พัฒนาโจทย์วิจัยให๎ตรงกับความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น โดย
สถาบันวิจัยฯ มีการพัฒนาโจทย์วิจัยโดยเชิญชุมชนและผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมมารํวม
ในการพัฒนาโจทย์วิจัย
3.2.13 แนวทางในการพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนางานวิจัยดังนี้
1) มี ก ารแตํ ง ตั้ ง กรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด๎ า นการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการสํงเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
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2) สร๎ า งนั ก บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และพี่ เ ลี้ ยงนั ก วิ จั ย ระดั บ คณะโดย
ดาเนินงานรํวมกับคณะ
3) จัดทาแผนการกากับติดตามงานวิจัยสาหรับนักวิจัยที่ได๎รับทุนให๎แล๎ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดโดยการปรับการรายงานความก๎าวที่มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิมา
ให๎ข๎อเสนอแนะแตํละสาขา และประสานกับผู๎รับผิดชอบงานวิจัยในการสนับสนุนหรือเพิ่ม
ทักษะให๎นักวิจัยในบางเรื่อง
4) สร๎างโจทย์วิจัยรํวมกับชุมชนท๎ องถิ่นโดยให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของ
แตํละคณะรวมทั้งหาเครือขํายงานวิจัย
5) ยกยํองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู๎มีผลงานวิจัยดีเดํน
6) จัดให๎มีการรํวมมือในการบริหารงานวิจัยโดยหลายฝุายตั้งแตํระดับมหาวิทยาลัย
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และโปรแกรมวิชา มีการวางแผนรํวมกันที่จะสํงเสริมและ
พัฒนานักวิจัยหน๎าใหมํให๎มจี านวนมากขึ้น
7) จัดทาแผนพัฒนางานวิจัยของคณะ ศูนย์ สานักอื่นๆ รํวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
8) กาหนดให๎แตํละสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา มีผลงานวิจัยเป็นทีมอยําง
น๎อยปีละ 1 เรื่อง
9) แตํละคณะมีผู๎บริหารจัดการงานวิจัยคอยติดตามให๎ความชํวยเหลือ
และกากับ โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอยํางจริงจังและตํอเนื่องซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาทาหน๎าที่อานวยความสะดวกในการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิแตํละสาขามาชํวยพัฒนา
โจทย์วิจัยให๎สอดคล๎องกับแตํละคณะ
10) มีการพิจารณาจัดสรรทุนเป็นระยะอยํางเหมาะสม โดยนักวิจัยสามารถสํง
ข๎อเสนอโครงการได๎ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อให๎การกากับติดตามมีความเป็น
ระบบชัดเจน
11) จัดทาหลักเกณฑ์ในการให๎รางวัลผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติในอัตราที่สูงขึ้น
12) มีการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพให๎สามารถเป็นหัวหน๎าชุดวิจัย
13) มหาวิทยาลัยปรับภาระงานด๎านการวิจัยให๎สูงขึ้น
14) มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ ศูนย์สานัก และโปรแกรมวิชา
มีการสร๎างบรรยากาศด๎านการวิจัยให๎ตํอเนื่องและเป็นระบบ
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3.2.14 ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหาการวิจัยต๎องมีการรํวมมือกันหลายฝุาย ตั้งแตํระดับนโยบาย
คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ต๎องมาวางแผนรํวมกันที่จะผลักดันงานวิจัย โดยเฉพาะ
นักวิจัยหน๎าใหมํซึ่งมีจานวนมาก มีการจัดทาแผนพัฒนาของแตํละคณะรํวมกับสถาบันวิจัยฯ
ในการพิจารณาให๎แตํละสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา มีผลงานวิจัยอยํางน๎อยปีละ 1 เรื่อง ให๎แตํละ
คณะมีผู๎ บริ หารจั ดการงานวิจั ยคอยติดตามให๎ ความชํวยเหลื อและกากับ โดยประสานกั บ
สถาบันวิจัยฯ ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ จะเป็นผู๎อานวยความสะดวกในการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิแตํละ
สาขามาชํวยพัฒนาโจทย์วิจัย ให๎สอดคล๎องกับแตํละคณะ และในการพิจารณาจัดสรรทุนนั้น
สามารถดาเนินการได๎ตลอดเวลา และมีการจัดทาหลักเกณฑ์ในการให๎รางวัลผลงานวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในอัตราที่สูงขึ้น มีการสร๎างนักวิจัยที่มีศักยภาพให๎
สามารถเป็นหัวหน๎าชุดวิจัยได๎
3.3 พันธกิจ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินพันธกิจในการเสริมสร๎างความเข็มแข็งให๎กับชุมชน โดย
พัฒ นาศักยภาพการบริ การวิชาการที่มีคุณภาพแกํชุมชน ด๎ว ยการดาเนินการให๎บริการ
วิชาการแกํชุมชนในรูปแบบตํางๆ ดังตํอไปนี้
3.3.1 การให๎บริการทางวิชาการแกํชุมชนท๎องถิ่น โดยหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1) คณะครุศาสตร์ จานวน 20 โครงการ
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 17 โครงการ
3) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 โครงการ
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 10 โครงการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 6 โครงการ
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด จานวน 15 โครงการ
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 1 โครงการ
8) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 โครงการ
9) สานักประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ
10) สานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 6 โครงการ
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3.3.2 โครงการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาสังคม ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) โครงการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาสังคม (ภายใน) ได๎แกํ
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“เพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร” “ตั้งครรภ์วยั เรียน” “ทาแท๎ง” มีผลอยํางไรตํอชีวิต (สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม)
- โครงการอบรมมารยาทไทย (สานักศิลปะและวัฒนธรรม)
- โครงการพัฒนาผู๎เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต “อํอนน๎อม เสียสละ อดทน
อุทิศตนให๎กับงาน รอบรู๎วชิ าการเชี่ยวชาญวิชาชีพ (คณะครุศาสตร์)
- การบริการวิชาการแกํสังคมด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- โครงการวิสาหกิจชุมชน (คณะวิทยาการจัดการ)
- พัฒนาการแพทย์แผนไทย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- โครงการเทคโนฯ บริการวิชาการด๎วยจิตอาสา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
- โครงการคํ า ยเยาวชนพั ฒ นากสิ ก รรมสูํ ร ะบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด)
2) โครงการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาสังคม (ภายนอก) ได๎แกํ
- โครงการ “1 ชํวย 9” (สานักประกันคุณภาพการศึกษา)
- โครงการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ (สานักศิลปะและวัฒนธรรม)
- โครงการสํงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กอง
กากับการที่ 34 (คณะครุศาสตร์)
- อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- การพัฒนาการตลาดทํองเที่ยวเชิงนิ เวศเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ชุมชนท๎องถิ่น (คณะวิทยาการจัดการ)
- โครงการวิจัย : พัฒนาการย๎อมสีผ๎าเส๎นด๎ายฝูายจากสีย๎อมผ๎าเส๎นด๎ายจากสีย๎อม
ธรรมชาติของชุมชนในเขตตาบลนาบํอคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
- โครงการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนและออกแบบผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น (OTOP) (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด๎านภาษาสาหรับประชาชนในเขตพื้นที่
ชายแดนไทยเมียนมาร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด)
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3.3.3 การชํวยเหลือทางด๎านวิชาการแกํชุมชนท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สถานประกอบการตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยได๎เข๎าไปชํวยเหลือทางด๎านวิชาการแกํชุมชนท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น สถานประกอบการตามสาขาวิชาที่เปิดสอนอยํางตํอเนื่อง โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให๎ทุกคณะ สานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แมํสอด และทุกโปรแกรมวิชาดาเนินการโครงการบริการวิชาการแกํสังคม โดยเริ่มจากการสารวจ
ความต๎องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนํวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศ
ทางการให๎บริ การวิชาการ จั ดทาแผนการบริการวิชาการตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เชํน 1 โปรแกรม 1 งานบริการวิชาการ เป็นต๎น
มหาวิทยาลัยได๎สร๎างระบบและกลไกในการให๎บริการวิชาการแกํชุมชนท๎องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินการบริการวิชาการในรูปแบบเดียวกัน
2) มหาวิทยาลัย มีความรํว มมือด๎านการบริการทางวิช าการเพื่ อการเรียนรู๎และ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนกับภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหนํวยงานวิชาชีพ
3) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4) มีการประเมิน ประโยชน์ ห รื อผลกระทบของการให๎ บริการวิช าการตํอสั งคม
และนาผลการประเมินมาพัฒนาระบบกลไก หรือกิจกรรมการให๎บริการวิชาการ
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย
6) มีการพัฒนาความรู๎ที่ได๎รับจากการให๎บริการทางวิชาการ และถํายทอดความรู๎สูํ
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรํสูํสาธารณชน
ในการดาเนินการดังกลําว ได๎ รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด๎วยดี โดยทุกคณะ
สานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด และโปรแกรมวิชาได๎ให๎ความ
รํวมมือดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม สนับสนุนการให๎บริการวิชาการ
แกํสังคมทาให๎ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคมบรรลุ เปูาหมายทุก
โครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้หนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได๎ให๎การสนับสนุนการ
ให๎ บ ริ ก ารวิ ช าการแกํ สั ง คมเป็ น อยํ างดี เชํน ให๎ การสนั บสนุ นงบประมาณ บุ คลากร
สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และรํวมมือกันบริหารการจัดบริการวิชาการแกํ
สังคม ดังโครงการตํอไปนี้
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1) โครงการอบรมครูเป็นแกนนา (Master Teacher) ได๎รับการสนับสนุน

จากรัฐบาล และได๎รับความรํวมมือจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) โครงการพัฒนาครูเพื่อเข๎าสูํเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ได๎รับการสนับสนุน
และความรํวมมือจากสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) โครงการนิทรรศการราชภั ฏวิชาการครั้ งที่ 10 ได๎ รับการสนับสนุนจาก
หนํวยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร สมาคม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป รํวมจัดกิจกรรม และเข๎ารํวมงานเป็นประจาทุกปี
3.3.4 ปัญหา อุปสรรคและการแก๎ไขปัญหาจากการปฏิบัติพันธกิจ
1) บุคลากรบางสํวนยังขาดความเข๎าใจในเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย และการเขียนโครงการบริการวิชาการที่ยังไมํชัดเจน
แก๎ปัญหาโดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องการบูรณาการและการเขียนโครงการ
ให๎กบั บุคลากร
2) โครงการบริการวิชาการไมํครอบคลุมทุกรายวิชา แก๎ไขโดยมหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายให๎ ทุ ก โปรแกรมวิ ช าต๎ อ งมี ง านบริ ก ารวิ ช าการ และมหาวิ ท ยาลั ย ได๎ จั ด สรร
งบประมาณให๎กับทุกโปรแกรม ทุกคณะ ศูนย์ สานัก สถาบัน
3) รายได๎จากการให๎บริการทางวิชาการยังมีน๎อย แก๎ไขโดยการจัดทาแผนการเพิ่ม
รายได๎จากการให๎บริการทางวิชาการ ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะทางธุรกิจให๎กับนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รํวมทั้งประชาชนในพื้นที่แล๎ว ยังเป็นการจัดหารายได๎เพื่อการตั้งตัว
ได๎ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได๎ ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งสานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได๎ เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการและงานจัดหารายได๎แล๎ว
3.3.5 แนวทางและข๎อเสนอแนะในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน
1) จัดตั้งหนํวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานบริการวิชาการ ให๎สามารถบริหารจัดการ
ได๎อยํางคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ
2) สร๎ างชุ มชนต๎ นแบบแหํ งการพั ฒนาโดยใช๎ หลั กการมี สํ วนรํ วม และหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง อยํางน๎อย 1 ชุมชน
3) จัดทาและพัฒนาข๎อมูลกิจกรรมการให๎บริการวิชาการให๎ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน
4) จัดทาและพัฒนาฐานข๎อมูลวิทยากร ผู๎เชี่ยวชาญ ครู ภูมิปัญญา ให๎สมบู รณ์
และเป็นปัจจุบัน
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5) สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางบริการวิชาการให๎มากยิ่งขึ้น สํงเสริมให๎
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมงานบริการวิชาการ
6) มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด๎านการบริการวิชาการให๎มากขึ้น
พร๎อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได๎รับข๎อมูลขําวสารการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ เพื่อสะท๎อนภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร มี การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย
หลากหลายชํ องทาง เพื่ อความสะดวก รวดเร็ว ตํ อการรั บรู๎ของหนํวยงาน องค์ กร และ
ประชาชน เชํน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด๎านบริการวิชาการฯ ผํานทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์งานบริการวิชาการ เว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม เคเบิ้ลทีวี
ท๎องถิ่น (ทิพย์เคเบิ้ลทีวี, รัตนเคเบิ้ลทีวี) สถานีวิทยุชุมชน จดหมายขําวของมหาวิทยาลัย
หนังสือราชการ โปสเตอร์ ปฏิทินบริการวิชาการ เพื่อให๎ข๎อมูลขําวสารถึงกลุํ มเปูาหมายได๎
อยํางทั่วถึง
7) การสร๎างเครือขํายประชาสัมพันธ์ โดยมีบุคลากรทุกคณะ สานัก สถาบัน เป็น
เครือขํายงานประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เป็นการสร๎างภาพพจน์องค์กร และจูงใจผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียให๎มีความรู๎ความเข๎าใจข๎อมูลขําวสารด๎านการบริการวิชาการฯ ไปในทิศทาง
เดียวกัน
8) มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โดยการจัดการความรู๎ KM (Knowledge
Management) ด๎านการบริการวิชาการ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
ให๎กับหนํวยงาน องค์กรภายนอก และทุกคนในองค์กรได๎รับทราบข๎อมูลรํวมกัน จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหา ด๎านการประชาสัมพันธ์ของงานบริการวิชาการฯ ในโอกาสตํอไป
9) กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคูํมือปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ
แกํสังคมและเผยแพรํให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน
10) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หรือการจัดการความรู๎ (KM) เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
11) พัฒนาศักยภาพความรู๎ความสามารถในการให๎บริการวิชาการของบุคลากร
โดยมหาวิทยาลัยให๎การสนับสนุน
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3.4 พันธกิจ 4 ทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรม
3.4.1 ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินพันธกิจ อนุรักษ์ สํงเสริม ทานุบารุง เผยแพรํ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และการเรียนรู๎วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
โครงการพัฒนาความรํวมมือด๎านบริการวิชาการด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการอบรมมารยาทไทย
โครงการพิธีไหว๎ครูดนตรีไทย ประจาปี 2556
โครงการแหํเทียนพรรษา
โครงการสร๎างมาตรฐาน “ระบารวมเผําชาวเขา”
โครงการพิธีไหว๎ครูนาฏศิลป์ ประจาปี 2556
โครงการวันแมํแหํงชาติ (อัดรายการชํอง 11)
โครงการประกวดมารยาทไทยและสวดมนต์
โครงการราชภัฏวัฒนธรรม และโครงการเตรียมความพร๎อมสูํอาเซียน
-กิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ
-กิจกรรมการสรรหาบุคคลดีเดํนทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
-กิจกรรมประกวดร๎องเพลงลูกทุํง
-การลงนามทาความรํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ
-กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ
โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม (ทาบุญขึ้นปีใหมํ
และฟังเทศฟังธรรม)
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
โครงการสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมผํานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
-กิจกรรมเก็บรวบรวมข๎อมูลผลิตภัณฑ์ (เชียงใหมํ)
-กิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม๎จากเปลือกข๎าวโพด
โครงการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนศิลปะและวั ฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย
กิจกรรมทาบุญมหาวิทยาลัยและการทอดผ๎าปุา
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม/โครงการ ที่เข๎ารํวมกับหนํวยงานภายนอกทั้งระดับ
จังหวัด ระดับชาติและระดับนานาชาติ ได๎แกํ
- กิจกรรมเผยแพรํและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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-เข๎ารํวมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จ.จันทบุรี
-เข๎ า รํ ว มงานมหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ๎ า นระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 9 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
-เข๎ารํวมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา
-เผยแพรํแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุน
-เข๎ารํวมงานสารทไทยกล๎วยไขํเมืองกาแพงเพชร ประจาปี 2556
-เข๎ารํวมงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2556 จังหวัดกาแพงเพชร
-เข๎ารํวมงานประเพณีนพพระเลํนเพลง ประจาปี 2556 จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ อนุรักษ์ สํงเสริม ทานุบารุง เผยแพรํ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการเรียนรู๎วัฒนธรรมอาเซียน เป็นไปได๎ด๎วยดียิ่ง
3.4.2 ปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
1) ยังขาดการมีสํวนรํวมของนักศึกษา และบุคลากร ในการให๎ความสาคัญกับงาน
ด๎านทานุ บารุง ศิลปะและวัฒนธรรมเทําที่ควร แนวทางแก๎ไขจะต๎องให๎ทุกภาคสํวนทุกระดับ
ชํวยกั นกระตุ๎ นให๎ นั กศึกษาเกิ ดความตระหนั กในวั ฒนธรรมที่ ดี งาม และควรจั ดกิ จกรรมให๎
นําสนใจมากยิ่งขึ้น และสม่าเสมอ
2) ที่ตั้งของหนํวยงานสานักศิลปะและวัฒนธรรมไมํอยูํในรั้วมหาวิทยาลัย ไมํ
เป็ น ที่รู๎ จั กของนั ก ศึ กษาซึ่ งเป็ น อุ ป สรรคในการจั ด กิจ กรรม แนวทางแก๎ ไ ขต๎ อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให๎มากขึ้น และจัดกิจกรรมให๎บํอยขึ้นเพื่อให๎เป็นที่สนใจ หรือหาพื้นที่อื่นจัด
กิจกรรมควบคูํกันไป
3.4.3 แนวทางและข้อเสนอแนะในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) พัฒนาส านั กศิลปะและวั ฒนธรรมให๎ เป็นแหลํ งเรียนรู๎ทางวั ฒนธรรม ให๎ กั บ
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษา ค๎นคว๎าหาข๎อมูล และให๎บริการทางวิชาการ
2) จัดทาและพัฒนาฐานข๎อมูลทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ให๎สมบูรณ์
และสามารถสืบค๎นได๎
3) สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางด๎านศิลปวัฒนธรรมให๎มากยิ่งขึ้นและตํอเนื่อง
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4) วางแผนการประชาสั มพัน ธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารให๎มากขึ้น
พร๎ อมทั้งมีการประชาสั มพัน ธ์ให๎ บุคลากรในมหาวิทยาลั ย ได๎รับข๎อมูล ขําวสารการจัด
กิจกรรมตํางๆ เพื่อสะท๎อนภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร
5) มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โดยการจัดการความรู๎ KM (Knowledge
Management) ด๎านการบริการวิชาการ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
ให๎กับหนํวยงาน องค์กรภายนอก และทุกคนในองค์กรได๎รับทราบข๎อมูลรํวมกัน จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหา ด๎านการประชาสัมพันธ์ของงานทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรม ใน
โอกาสตํอไป
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หรือการจัดการความรู๎ (KM) เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดแผน กิจกรรม โครงการ อยํางตํอเนื่อง
7) สํงเสริมและสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ ผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
8) สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และตระหนักเห็นคุณคําใน
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นอันดีงามของไทย
9) สํงเสริมให๎มีการเผยแพรํศิลปะและวัฒนธรรม แกํสาธารณชนทั่วไปได๎รับรู๎ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ
10) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการสอดแทรกและบูรณาการกิจกรรมด๎านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเข๎ากับการเรียนการสอนและการตํอยอดสูํงานวิจัยตํอไปอยํางชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มากขึ้น
11) สํงเสริมการศึกษา วิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมให๎มากยิ่งขึ้น
12) รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ
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3.5 พันธกิจ 5 ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.5.1 ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556
ในการดาเนินงานตามพันธกิจด๎านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ ได๎จัดให๎มีการบริการวิชาการแกํครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด๎วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งการพัฒนาพันธกิจ
ด๎วยโครงการและกิจกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ได๎
จัดฝึกอบรมจานวน 16 หลักสูตร ได๎แกํ
- การจัดคํายภาษาอังกฤษในโรงเรียน
- การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด๎วย HTML5 และCSS3
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อยํางมืออาชีพ
- การออกแบบ Pocket book อยํางมืออาชีพ
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาหนังสือเล็กทรอนิกส์ E-book อยํางมืออาชีพ
- การอบรมศิลปวัฒนธรรมจีน
- การถํายภาพนิ่ง และภาพวีดีโอด๎วยกล๎องดิจิตอล เพื่ออัพโหลดลงยูทูป
- การซํอมประกอบคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะวํายน้าขั้นเบื้องต๎น
- ลีลาศเพื่อสุขภาพ
- การพัฒนาแอพพิเคชั่นบนแท็บเล็ต
- สร๎างสรรค์การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- ศิลปะการพับกระดาษเพื่อสํงเสริมพัฒนาการสาหรับเด็ก
- การพัฒนาเว็บไซต์ด๎วย Joomla 3.x
- การสร๎างภาพ Animation ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) โครงการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คณะครุศาสตร์ได๎รับเลือกให๎เป็นหนํวยในการจัดโครงการพัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความรํวมมือระหวํางสานักงานพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สคบศ.) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
โครงการนี้ได๎จัดอบรมให๎ข๎าราชการครู ผู๎อานวยการ และรองผู๎อานวยการสถานศึกษา มี
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หลักสูตรการอบรม ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได๎แกํ วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ผู๎อานวยการ และรองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ ผู๎อานวยการและรอง
ผู๎อานวยการเชี่ยวชาญ รวมจานวนผู๎เข๎ารับการอบรมทั้งสิ้น จานวน 528 คน
3) การพัฒนาทางด๎านวิชาการแกํสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ชุมชนท๎องถิ่น องค์กรสํวนท๎องถิ่น ตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์มีโครงการพัฒนาและสํงเสริมวิชาการแกํครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนํวยงานของท๎องถิ่น ซึ่งจะจัดกิจกรรมในลักษณะฝึกอบรม ให๎
ความรู๎ในรูปแบบตํางๆ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษาแกํครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนในโรงเรียนในทุกกลุํมสาระ
โดยกาหนดให๎อาจารย์และนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาของคณะครุศาสตร์ได๎มีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรม ดังนี้
3.1) โครงการคํายวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาและอาจารย์
เป็นผู๎ควบคุมกิจกรรม กิจกรรมคํายวิชาการจัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการแกํชุมชนและ
องค์กรท๎องถิ่นในด๎านการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา
ตํางๆ ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.2) นิทรรศการทางวิชาการ “คุรุวิชาการ ครั้งที่ 10” นิทรรศการคุรุวิชาการ ครั้ง
ที่ 10 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 โดยใช๎ชื่อโครงการวํา “ครุศาสตร์รวมใจ
เทิดไท๎องค์ราชัน มหาราชา” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพรํความรู๎และความเข๎มแข็ง
ด๎านวิช าการของคณะครุ ศาสตร์และการให๎บริ การด๎านความรู๎แกํครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา นั กเรี ย น นั กศึกษา และประชาชนทั่ว ไปที่ส นใจ ซึ่งภายในงานมีการจัด
นิทรรศการจากโปรแกรมวิชาตํางๆ มีกิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ แสดงผลงานด๎าน
สื่อนวัตกรรมการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ และหลักสูตรการฝึกอบรม
3.3) การพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ”
เป็น “โรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใต๎ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1”
คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานด๎านการยกระดับคุณภาพการศึก ษาให๎กับ
โรงเรี ย นวั ด พระบรมธาตุ และโรงเรี ย นในความรํ ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร โดยเข๎าไปมีสํวนชํวยพัฒนาในด๎านตํางๆ คือ ด๎านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ด๎านการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ของครู ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน ด๎าน
ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครองและชุมชน ระยะเวลาในการดาเนินงาน
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ระยะแรก เริ่มตั้งแตํ เดือนมกราคม 2556 – เมษายน 2556 โดยการ
สารวจข๎อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และความต๎องการการมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนวัด
พระบรมธาตุ ของชุมชนและครู และทาวิจัยหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ
และเข๎าไปมีสํ วนรํ วมในด๎านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ด๎านการจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู๎ ของครู ด๎ า นการจั ด สภาพแวดล๎ อ มภายในโรงเรี ย น ด๎า นความสั ม พั น ธ์ร ะหวํ า ง
โรงเรี ย นกั บ ผู๎ ป กครองและชุ ม ชน โดยแตํ ล ะโปรแกรมวิ ช าเข๎ า ไปมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด
การศึกษา รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูในการจัดการเรียนการสอน ให๎ความรู๎กับนักเรียน
และจัดกิจกรรมคํายวิชาการ และนันทนาการให๎กับนักเรียนในระดับชั้นตํางๆ ทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ของโรงเรียน
ระยะที่สอง ระหวํางเดือน พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2557 ซึ่งใน
ระยะที่สองนอกเหนือจากการสํงเสริมความรู๎ด๎านการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ของครู
และให๎ความรู๎กับนักเรียนและจัดกิจกรรมคํายวิชาการ และนันทนาการให๎กับนักเรียนใน
ระดับชั้นตํางๆ ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียน แล๎ว คณะครุศาสตร์ ได๎ประสานงาน
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ทาบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือเรื่องการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุเป็นโรงเรียน
สาธิต และเรื่องการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใต๎ความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1” อีกทั้งทางคณะครุศาสตร์ได๎เชิญโรงเรียนสาธิต (วังยาง) ภายใต๎
ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาก าแพงเพชร เขต 1” (ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นสาธิ ต แหํ ง ที่ 1 ที่ ท างคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎ดาเนินการพัฒนาและยกระดับการศึกษา
เป็นโรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตที่มีความเข๎มแข็งทางวิชาการและด๎านคุณธรรม
จริยธรรมชั้นแนวหน๎า ในระดับภาคและระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัด
กาแพงเพชร) มารํ ว มท า บั น ทึ กข๎ อ ตกลงความรํว มมือ เรื่ อ งการยกระดับ และพั ฒ นา
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุเป็นโรงเรียนสาธิต และให๎เป็นโรงเรียนเครือขําย
โรงเรียนพี่โรงเรียนน๎อง เพื่อชํวยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ให๎
เข๎มแข็งตํอไป ซึ่งได๎ทาบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือเรื่องการยกระดับและพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุเป็นโรงเรียนสาธิต และเรื่องการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต๎ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มหาวิทยาลั ย โดยคณะครุศาสตร์ยังคงให๎ความรํว มมือกับทางโรงเรียน
สาธิตทั้งสองแหํงเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตํอไป
3.4) โครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตํางๆ ที่ยังไมํมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ให๎ผู๎ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตํางๆ ที่ยังไมํมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู๎ที่มี สิทธิ์เข๎ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต๎องปฏิบัติงาน
เป็นครูอัตราจ๎างในสังกัดตํางๆ เชํน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สานั กงานคณะกรรมการสํ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ ฯลฯ และต๎องมีใบอนุญาตให๎ทาการ
สอนโดยไมํมีใบประกอบวิช าชีพครู ซึ่งอนุ ญาตโดยส านักงานเลขาธิการคุรุส ภา ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 มีผู๎สาเร็จการศึกษา จานวน 278 คน
4) การประสานงานความรํวมมือจากทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการผลิต
และพัฒนาครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานแหํงวิชาชีพ
และการให๎บริการวิชาการตํางๆ คณะครุศาสตร์ มีการประสานความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในการผลิตและพัฒนาครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน
แหํงวิชาชีพและการให๎บริการวิชาการตํางๆ มาอยํางตํอเนื่อง หนํวยงานที่ประสานความ
รํวมมือกับคณะครุศาสตร์ มีดังนี้
4.1) ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38, 41 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 41 ได๎ทาข๎อตกลงรํวมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิ ตและพัฒ นาครู ผู๎ บ ริ ห ารและบุ คลากรทางการศึก ษาให๎ มีคุณ ภาพได๎มาตรฐานแหํ ง
วิชาชีพและการให๎บริการวิชาการตํางๆ รวมถึงการสํงนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ตามโรงเรี ย นในหนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด อี ก ด๎ ว ย คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร และส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 38, 41 ลงนามความ
รํวมมือระหวํางกัน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน
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4.2) ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1, 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2 ได๎ทาข๎อตกลงรํวมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและพัฒนาครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานแหํง
วิชาชีพและการให๎บริการวิชาการตํางๆ รวมถึงการสํงนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ตามโรงเรี ย นในหนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด อี ก ด๎ ว ย คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2 ลงนามความ
รํวมมือระหวํางกัน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน
4.3) ข๎อตกลงความรํ วมมือระหวํางส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1, 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1, 2 ได๎ ทาข๎ อตกลงรํ ว มกั น เพื่ อเป็ นการพั ฒ นา
ศัก ยภาพการผลิ ต และพั ฒ นาครู ผู๎ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพได๎
มาตรฐานแหํงวิชาชีพและการให๎บริการวิชาการตํางๆ รวมถึงการสํงนักศึกษาออกไปฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูตามโรงเรียนในหนํวยงานต๎นสังกัดอีกด๎วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1, 2 ลง
นามความรํวมมือระหวํางกัน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน
4.4) ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1, 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2 ได๎ทาข๎อตกลงรํวมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและพัฒนาครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานแหํง
วิชาชีพและการให๎บริการวิชาการตํางๆ รวมถึงการสํงนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ตามโรงเรี ย นในหนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด อี ก ด๎ ว ย คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2 ลงนามความ
รํวมมือระหวํางกัน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน
4.5) ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยคณะครุศาสตร์ และสานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน ได๎ทาบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการพัฒนามาตรฐานความรู๎ผู๎
ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการพัฒนาครูในสังกัดโรงเรียนเอกชนให๎
ได๎รับ วุฒิป ระกาศนีย บัตรบั ณฑิตวิชาชีพครู ให๎มีคุณสมบัติ มีความรู๎ ความสามารถ ตาม
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มาตรฐานความรู๎ และประสบการณ์วิช าชีพ ตามที่กาหนดไว๎ในข๎อบังคับคุรุส ภาวําด๎ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน
4.6) ข๎อตกลงความรํวมมือระหวําง Southeast Asian Ministers of Education
Organization Regional Centre for Education in Science and Mathematics Malaysia
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยคณะครุศาสตร์ และ Southeast Asian Ministers of
Education Organization Regional Centre for Education in Science and Mathematics
Malaysia ได๎ทาบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
4.7.) ข๎อตกลงความรํวมมือระหวําง Bowling Green State University
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยคณะครุศาสตร์ และ Bowling Green State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎ทาบันทึกข๎อตกลง (MOU) เพื่อจัดทาความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหํง ในด๎านการสํงเสริมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งด๎านการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู อาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด๎านการวิจัย การพัฒนา
ความเป็นนานาชาติของการอุดมศึกษา ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556
4.8) ข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ระหวําง College Of Education ,West
Visayas State University , Philippines กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อสํงเสริมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งด๎านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรด๎านการวิจัย การพัฒนาความเป็นนานาชาติของ
การอุดมศึกษา ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557
5) การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรฝึกอบรมผู๎
ประกอบวิชาชีพทางครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ได๎
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรฝึ กอบรมผู๎
ประกอบวิชาชีพทางครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปิดดาเนินการ ดังนี้
5.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ขณะนี้ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรและจัดสํงให๎คุรุสภาพิจารณาแล๎ว ทางคุรุสภาได๎มีการอนุมัติในเบื้องต๎นให๎ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรใหมํที่ เสนอไปได๎ โดย
กาหนดให๎รับเข๎าศึกษา จานวน 180 คน (แตํขณะนี้ยังต๎องรอหนังสือจากคุรุสภาอนุญาตให๎
ดาเนินการอยํางเป็นทางการ หลังจากคุรุสภา ประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
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5.2) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเทียบมาตรฐานความรู๎วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ขณะนี้ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได๎
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเรียบร๎อยแล๎ว และทางคุรุสภาได๎มีการอนุมัติให๎มีการเปิดอบรม
ในระยะที่ 1 จานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสาหรั บครู มีจานวนผู๎สมัครเข๎ารับ
การอบรม จานวน 38 คน และเริ่มดาเนินการฝึกอบรม ในระหวํางวันที่ 31 พฤษภาคม
2557 ถึง 21 มิถุนายน 2557
(2) หลักสูตรมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห๎องเรียน มีจานวน
ผู๎สมัครเข๎ารับการอบรม จานวน 42 คน และจะเริ่มดาเนินการฝึกอบรม ในระหวํางวันที่ 21
มิถุนายน 2557 ถึง 13 กรกฎาคม 2557
5.3) หลักสูตรเพื่อการตํออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาหรับครู ทางศูนย์
ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได๎ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
เรียบร๎อยแล๎ว และสํงให๎คุรุสภา ซึ่งขณะนี้อยูํในระหวํางการพิจารณาอนุญาตดาเนินการ
5.4) หลักสูตรเพื่อการตํออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู๎บริหารสถานศึกษา ทาง
ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได๎ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
เรียบร๎อยแล๎ว และสํงให๎คุรุสภา ซึ่งขณะนี้อยูํในระหวํางการพิจารณาอนุญาตดาเนินการ
3.5.2 ปัญหาการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามพันธกิจด๎านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จ าเป็ น ต๎ อ งมี เ จ๎ า หน๎ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานและ
ประสานงานโดยตรง เพราะในการดาเนินการต๎ องติดตํอประสานงานทั้งหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งทางคณะมีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอ
ภาระงานที่มาก จึงต๎องใช๎เจ๎าหน๎าที่ที่มีภาระงานมากนั้นมาดาเนินการ จึงทาให๎เป็นปัญหา
และอุ ป สรรคด๎ านการท างานที่ไ มํทั น ตํ อเวลา ด๎ านคุณ ภาพงาน ด๎ านการท างานที่ต๎ อ ง
รับภาระงานมากตํอเจ๎าหน๎าที่ 1 คน งานจึงอาจจะลําช๎า และมีข๎อผิดพลาดมาก
3.5.3 แนวทางการแก้ปัญหา
การแก๎ปัญหาในขณะนี้ทางคณะต๎องใช๎อาจารย์อัตราจ๎างมาชํวยในการดาเนินการ
3.5.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน
เพิ่มจานวนเจ๎าหน๎าที่ให๎กับคณะในการดาเนินการปฏิบัติงานตามพันธกิจด๎าน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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3.6 พันธกิจ 6 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีกรอบใน
การปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์วําด๎วยการพัฒนาบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปูาประสงค์เพื่อให๎มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ ดังนี้
3.6.1 พัฒนาระบบบริหารแผนงบประมาณ การเงิน
1) การวิเคราะห์การใช๎จําย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวนทั้งสิ้น 624,345,516.20 บาท จาแนกเป็น
งบประมาณแผํ นดิ น จ านวน 487,935,556.20 บาท และงบประมาณเงิ นรายได๎ จานวน
136,409,960.00 บาท ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน
2556) มียอดการเบิกจํายทั้งสิ้น 428,058,946.83 บาท คิดเป็นร๎อยละ 68.56 และมีงบประมาณ
คงเหลือ จานวน 196,286,569.37 บาท คิดเป็นร๎อยละ 31.44 ทั้งนี้ในการติดตามและรายงาน
ผลการใช๎จํายงบประมาณประจาปี กองนโยบายและแผนเป็นผู๎รับผิดชอบในการนาเสนอข๎อมูล
แกํผู๎บริหารมหาวิทยาลัยอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเรํงรัดผลการ
เบิกจํายให๎เป็นไปตามเปูาหมายการเบิกจํายของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเปูาหมายที่รัฐบาล
กาหนด ได๎แกํ งบภาพรวม ให๎เบิกจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 94.00 และงบลงทุน ให๎เบิกจํายไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80.00
2) การจัดทาและการบริ หารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) จานวนทั้ งสิ้ น 451,825,700 บาท แยกได๎ เป็ น
งบประมาณแผํนดิน 451,825,700 บาท คิดเป็นร๎อยละ 81.26 และงบประมาณเงินรายได๎
104,181,360 บาท คิดเป็นร๎อยละ 18.74
ในการจัดทาและการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได๎
จัดแบํงการจัดทาและการบริหารงบประมาณตามแหลํงของงบประมาณที่ได๎รับ คือ
- เงินนอกงบประมาณ หรืองบประมาณรายได๎
- งบประมาณรายจํายประจาปี หรืองบประมาณแผํนดิน
3) การจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ในปีงบประมาณ 2556 กองนโยบาย
และแผนมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร ได๎ รายงานผลการคานวณต๎ นทุ นตํ อหนํว ย
ผลผลิตแกํสานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
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คารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวย
ผลผลิต ซึ่งมีข๎อมูล ดังนี้
3.1) มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
และมอบหมายให๎ จั ดทาหรื อ ทบทวนแผนการเพิ่มประสิ ท ธิภ าพการดาเนินงานส าหรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และนาเสนออธิการบดีลงนามจัดสํงให๎กรมบัญชีกลาง วันที่ 26
มีนาคม พ.ศ.2556
3.2) มหาวิทยาลัยมีการถํายทอดแผนสูํการปฏิบัติตํอคณะ ศูนย์ สานัก
สถาบัน และมีการติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยได๎มีการรายงานแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
3.3) จั ด ทาบั ญชีต๎ น ทุน ตํ อหนํ ว ยผลผลิ ตส าหรับทุ กผลผลิ ต ทั้งหมด 6
ผลผลิตคือ 1. ผลผลิตผู๎สาเร็จด๎านสังคมศาสตร์ 2. ผลผลิตผู๎สาเร็จด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3. ผลผลิตด๎านการให๎บริการวิชาการ 4. ผลผลิตทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 5.
ผลผลิตวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ 6. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ 15 ปี ตาม
เกณฑ์ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนดพร๎ อ มรายงานผลการค านวณต๎ น ทุ น ตามรู ป แบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร.
ทราบ โดยผู๎มีผู๎อานาจลงนามความเห็นชอบในรายงาน
3.4 ) มีการเปรียบเทียบการคานวณต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตปี พ.ศ.2555 กับ
ปี พ.ศ.2556 วํามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยํางไร พร๎อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเปลี่ ย นแปลงและจั ดท าสรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ต๎ นทุ นตํ อหนํ ว ยผลผลิ ตจั ดสํ ง ส านั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
ซึ่งเป็นการดาเนินงานได๎ตามระยะเวลาและตามเกณฑ์ที่กาหนด สํวนผล
คะแนนอยูํในระหวําง กรมบัญชีกลางสรุปผลคะแนน
3.6.2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
มีการเตรียมความพร๎อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกศึกษาดูงานทั้งภายในและตํางประเทศ เพื่อเพิ่ มพูนความรู๎ความเข๎าใจ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเรื่องราวเกี่ยวกับตํางประเทศทั่วโลกในมิติ
ตํางๆ ทั้งทางด๎านการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยและ
หนํวยงานระดับคณะ และสานัก ได๎จัดสรรงบประมาณรองรับตลอดปีการศึกษา 2556
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การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ นวใหมํ มหาวิท ยาลั ยได๎จั ดทาแผนพั ฒ นา
บุ ค ลากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร เพื่อ เป็ นกรอบในการพัฒ นาบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดตามแนวทางของสานักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายผู๎สอนและสายสนับสนุน โดยแผนดังกลําวมีความเชื่อมโยงสามารถนาไปสูํการ
ปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ซึ่ ง ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) บุคลากรมีวัฒนธรรมและคํานิยมในการทางานที่ดี เพื่อสํ งเสริมการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
2) บุคลากรใช๎ทักษะความรู๎ ทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการทางานให๎มีประสิทธิภาพ
3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการเฉพาะสาขา และวิชาชีพ มี
ศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
4) บุคลากรมีความสุข ก๎าวหน๎า และมั่นคงในการทางาน
3.6.3 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่
3.6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
1) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตํางๆ
2) สนับสนุนทางการศึกษา
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3.6.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1) ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)
2) ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายนอก)
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3.7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิ ทยาลั ยและหนํ วยงาน มีการด าเนิ นงานด๎ านประกั นคุณภาพการศึ กษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. โดยมีผลการประเมินดังแสดงในตารางข๎างลําง
รายงานผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2554-2555 ระดับสานัก และสถาบัน (ภาพรวม) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย

ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00

5.00

5.00
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00

2การผลิตบัณฑิต

ดี
4.33
ดี
มาก
5.00
ดี
มาก
5.00

4.50
ดี
มาก
4.67

ดี

ดี
มาก
5.00
ดี
มาก
5.00
ดี
มาก
5.00
ดี
มาก
5.00
ดี
มาก
5.00
ดี
มาก
5.00
ดี
4.50

3กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา

พอใช้
*3.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00

5.00

ดีมาก

-

-

4การวิจัย

ดีมา
5.0
ก
ดี0
มา
5.0
ก
0
-

-

-

5การบริการทางวิชาการ
แกํสังคม

ดีมาก
5.00
-

5.00

ดีมาก

-

ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
-

6การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

-

ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
-

7การบริหารและการ
จัดการ

ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.75
ดีมาก
5.00

5.00

4.50
ดีมาก

ดี

ดีมาก
5.00
ดี
4.50
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.75

8การเงินและงบประมาณ

ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00

5.00

5.00
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00

9ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดี
4.00

4.00

4.00
ดี

ดี

ดี
4.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00

รวม/ ผลการประเมิน

ดีมาก
4.71
ดีมาก
4.83
ดีมาก
4.83

4.86

4.56
ดีมาก

ดีมาก

4.90
ดีมาก
4.67
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ดีมาก
4.90
ดีมาก
5.00
ดีมาก

.00<= -1.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 1.51-2.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช๎ 3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน
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10 ตัว
บ่งชี้

10 ตัว
บ่งชี้

10 ตัว
บ่งชี้

10 ตัว
บ่งชี้

9 ตัว
บ่งชี้

9 ตัวบ่งชี้

9 ตัว
บ่งชี้

9 ตัวบ่งชี้

14 ตัวบ่งชี้

14 ตัว
บ่งชี้

12 ตัว
บ่งชี้

12 ตัว
บ่งชี้

ดี
4.40
ดี
4.40
ดีมาก
4.90

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย

1ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินงาน

องค์ประกอบ

2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
255
4

สศว.
สวท.
สปก.
สนท.
สวพ.
สนอ.

รายงานผลการประเมินภายในประจาปีการศึกษา 2554-2555 ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี
4.29
ดี
3.89
ดี
4.12
ดี
4.46
ดี
4.28
ดีมาก
4.59
ดี
4.46
ดี
4.37
ดี
4.29
ดี
4.34
ดี
4.28
ดี
4.21
ดี
4.33
2554

2554
2555
2555

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

ดี
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
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ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

0.00<= -1.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน
1.51-2.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช๎
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

2554
2555

องค์ประกอบ/คณะ/
มรภ.

2554

ผลการประเมิน

ดีมาก

4.00
ดี
4.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00

ดี

5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00

ดีมาก
4.88
ดีมาก
4.93
ดีมาก
4.86
ดีมาก
4.86
ดีมาก
4.88
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.92
ดีมาก
4.91
ดีมาก
4.89
ดีมาก
4.80
ดีมาก
4.90
ดีมาก
4.90
ดีมาก
4.69
ดีมาก
4.69

ผลการประเมิน

5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.67
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.67
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
4การวิจัย

ผลการประเมิน

รวม/ ผลการ
ประเมิน

วิทยาศาสตร์ ฯ

4.29

5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.71
ดีมาก
4.75
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
คะแนนเฉลี่ย

3.33
พอใช้
3.12
ต้อง
ปรับป
รุง
1.90
พอใช้
3.10
พอใช้
3.48
พอใช้
3.36
ดี
4.39
พอใช้
3.18
พอใช้
3.14
พอใช้
3.48
ดี
3.63
ดี
3.66
พอใช้
3.18
พอใช้
2.84

8การเงินและ
งบประมาณ

3กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา

5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.50
ดี
4.50
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.50
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดี
4.50
ดีมาก
5.00
7การบริหารและ
การจัดการ

2การผลิตบัณฑิต

3.89
ดี
3.96
ดี
3.61
ดี
3.56
ดี
4.41
ดี
3.83
ดี
4.20
ดี
4.38
ดี
4.41
ดี
3.99
ดี
3.89
ดี
3.61
ดี
3.84
ดี
4.24
6การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
ดาเนินการ

5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
5การบริการทาง
วิชาการแกํสังคม

9ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555

มหาวิทยาลัย
มรภ.กพ.แมํสอด
วิทยาการจัดการ

เทคโนโลยี ฯ
มนุษยศาสตร์ ฯ
ครุศาสตร์

รายงานผลการประเมินภายใน ประจาปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย (จาแนกตามตัวบํงชี้)
ชื่อหนํวยงาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบํงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการ
เรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 มีระบบกลไกการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให๎กบั นักศึกษา
ตัวบํงชี้สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบํงชี้สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีปริญญาโท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.93

1.79

5.00

2.30

4.07

0.00

1.91

2.11

1.22

2.72

2.87

5.00

0.00

1.89

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

3.97

4.28

4.47

4.08

4.75

4.07

4.23

4.06

4.16

4.27

4.03

4.30

4.21

ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

2.57

5.00

X

X

5.00

X

5.00
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มหาวิทยาลัย

5.00
5.00

มร.กพ. แมํสอด

5.00
5.00

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.00
5.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

5.00
5.00

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบ/ตัวบํงชี้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มร.กพ. แมํสอด

มหาวิทยาลัย

ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
2.92
ได๎รับการตีพิมพ์
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
2.15
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2
3.84
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎าน
4.00
ข๎อมูลขําวสาร
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจการนักศึกษา
5.00
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3
4.50
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองาน
4.00
สร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจยั หรือ
5.00
งานสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตํอจานวน
3.37
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์
1.230
หรือเผยแพรํ
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
3.17
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
2.29
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4
3.18
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
5.00
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์
5.00
ตํอสังคม
ตัวบํงชี้สมศ. ที่ 8 การนาความรู๎และประสบการณ์จากการ
ให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
5.00
วิจัย

วิทยาการจัดการ

ครุศาสตร์

องค์ประกอบ/ตัวบํงชี้

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนํวยงาน

X

X

X

X

X

2.50

1.69
3.89

2.31
4.41

2.27
4.20

1.69
4.41

1.67
3.61

1.97
3.89

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
4.50

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.98

4.84

5.00

0.31

3.89

2.12

1.28

2.16

1.07

0.00

1.15

1.41
3.25
3.63

1.02
1.53
3.14

5.00
4.31
4.39

3.66
2.13
3.48

1.07
0.00
1.90

2.04
2.91
3.33

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.85

5.00

5.00

5.00

5.00
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ตัวบํงชี้สมศ. ที่ 9 การเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 11การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบํงชี้สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหาร
สถาบัน
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบํงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบ ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบํงชีท้ ี่ 9.1ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
รวม/ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 9
ตัวบํงชี้สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

5.00
5.00

5.00

4.71

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

มหาวิทยาลัย

มร.กพ. แมํสอด

5.00

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

ครุศาสตร์

องค์ประกอบ/ตัวบํงชี้

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหนํวยงาน

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.67

5.00

4.67

4.67

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00
4.00

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

X

X

X

X

X

X

4.72

4.46

4.52

4.47

4.58

4.41

4.29

4.53

4.69

4.90

4.89

4.92

4.88

4.86

4.88

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00
4.50

4.00
4.00
4.61

4.00
4.00
4.69

4.00
4.00
4.74**

4.00
4.00
4.83**

4.00
4.00
4.23

4.00
4.00
4.60
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ชื่อหนํวยงาน

รับรองโดยต๎นสังกัด*
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต*
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์ *
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคม
ภายในและภายนอก *
ตัวบํงชี้สมศ.ที่ 18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคม
ภายในและภายนอก *
องค์ประกอบที่ 99 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบํงชี้ที่ 99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) *
ตัวบํงชี้ที่ 99.2 ผลที่เกิดกับผู๎เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู๎เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม*
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบํงชี้ (9 องค์ประกอบ)

5.00

5.00

5.00

4.21

4.12

3.99

4.21

4.00

4.30

4.11

5.00

5.00

2.00

5.00

4.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.21

4.34

4.37

4.59

4.46

3.89

4.29

ดี
36

ดี
35

ดี
34

ดีมาก
34

ดี
35

ดี
34

ดี
37

ตัวบํงชี้

ตัวบํงชี้

ตัวบํงชี้

ตัวบํงชี้

ตัวบํงชี้

ตัวบํงชี้

ตัวบํงชี้

หมายเหตุ :
X หมายถึง ไมํรับการประเมิน
* ไมํนาผลการประเมินมาคานวณ
** ไมํได๎บันทึกรายงานการประเมินตนเองและผู๎ประเมินไมํได๎ทาการบันทึกผลการประเมินผํานระบบChe QA Online
ทาให๎ผลการประเมินไมํตรงกับความเป็นจริง
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มหาวิทยาลัย

4.00

มร.กพ. แมํสอด

4.00

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

5.00

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบ/ตัวบํงชี้

3.8 การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
3.8.1 บุคลากรสายสนับสนุนไมํเพียงพอกับภาระงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งสานักงาน
อธิการบดี มีพูดถึงเรื่องนี้ทุกปี และที่สาคัญมีหลายกลุํมงานยังไมํมีหัวหน๎ากลุํมงานที่แท๎จริง
จึงควรให๎มหาวิทยาลัยได๎จัดอัตรากาลังตามกรอบที่กาหนดไว๎ และแตํงตั้งหัวหน๎ากลุํมงาน
ให๎ครบทุกตาแหนํง เพื่อสร๎างขวัญและกาลังใจให๎แกํบุคลากรขององค์กร มหาวิทยาลัยได๎
ดาเนินการ ดังนี้
1) ประเด็นบุคลากรสายสนับสนุนไมํเพียงพอกับภาระงาน การดาเนินการ
สานักงานอธิการบดี ได๎ใช๎วิธีหมุนเวียนงาน เพื่อให๎บุคลากรสามารถเรียนรู๎งานได๎ครอบคลุม
และทางานแทนกันได๎ โดยในปี 2557 มหาวิทยาลัยฯ ได๎มีการจัดทากรอบอัตราเพิ่มใหมํ
ของสถาบัน อุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 และสํงไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มในปีงบประมาณดังกลําว
แล๎ว
2) ประเด็นมีหลายกลุํมงานที่ยังไมํมีหัวหน๎างานที่แท๎จริง การดาเนินการ
ปั จ จุ บั น มีก ลุํ มงาน จ านวน 4 งาน ที่มี รั กษาการหั ว หน๎างาน ได๎แกํ งานการเจ๎า หน๎า ที่
งานการเงิน งานพัสดุ และงานยานพาหนะ และในระดับบริหารมี 2 ตาแหนํง คือ ผอ.กอง
พัฒนานักศึกษา และ ผอ.สานักงานอธิการบดี เนื่องจากหัวหน๎างาน/ผู๎บริหาร ทํานเดิม
เกษียณอายุราชการและขอย๎าย ดังนั้น จึงมีการแตํงตั้งบุคลากรที่มีอยูํขึ้นรักษาการฯ และ
บุคลากรที่มีอยูํ สํว นใหญํยั งมีป ระสบการณ์การทางานและอายุงานไมํมากนัก ทั้งนี้ ใน
โอกาสตํอไป สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาดาเนินการเพื่อการเข๎าสูํ
ตาแหนํงที่สมบูรณ์และครบทุกตาแหนํง ตํอไป
และเพื่อให๎บุคลากรมีเส๎นทางความก๎าวหน๎าที่ชัดเจน สานักงานอธิการบดี
ได๎จั ดโครงการประชุม เชิ งปฏิ บั ติก าร “การพัฒ นาศั กยภาพบุคลากรสายสนั บสนุ นให๎
สามารถวิเคราะห์และประเมินคํางานในการกาหนดระดับตาแหนํ งชานาญการและชานาญ
การพิเศษ เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ ห๎องประชุมคณะวิทยาการ-จัดการ ชั้น 1 โดย
มีเปูาหมายที่คาดวําจะแล๎วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2557 นี้
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3.8.2 ควรกาหนดมาตรการให๎คณาจารย์ทาการตีพิมพ์เผยแพรํงานวิจัยใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให๎มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการ
ดังนี้
1) กาหนดเป็นเงื่อนไขในการได๎รับทุนนักวิจัยต๎องมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ที่อยูํในฐานข๎อมูลที่ สกอ.กาหนด
2) อบรมให๎ความรู๎ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
โดยการเชิญวิทยากรระดับชาติมาบรรยายให๎ความรู๎และจัดหาผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจความ
สมบูรณ์ของบทความกํอนสํงตีพิมพ์
3) จัดทา KM การเขียนบทความให๎ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
4) ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านการวิจัยโดยเพิ่มคะแนน
ให๎สูงขึ้นกวําเดิม
5) ปรับเงินรางวัลในการตีพิมพ์เผยแพรํให๎สูงขึ้น
3.8.3 ควรเรํงรัดกลไกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยให๎เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการ ดังนี้
1) อบรมให๎ความรู๎โดยเชิญวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2) ประสานนักวิจัยโดยที่มีผลงานเข๎าขํายจดทรัพย์สินทางปัญญารํวมกัน
เขียนผลงานโดยปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งขณะนี้จะดาเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา จานวน
4 เรื่อง
3.8.4 ควรสํงเสริมการพัฒนาทักษะนักวิจัยหน๎าใหมํทั้งสายสอนและสายสนับสนุน
อยํางตํอเนื่อง เพื่อผลิตงานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาชุมชน และการวิจัยสถาบันให๎มาก
ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัยหน๎าใหมํ
2) จัดสรรทุน 1 ทุนวิจัย 1 โปรแกรม และ 1 ทุนวิจัย 1 สถาบัน สาหรับ
สายสนับสนุนในการเขียนข๎อเสนอโครงการต๎องมีนักวิจัยที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด๎วย
3) กาหนดให๎นักวิจัยนาเสนอความก๎าวหน๎าตํอคณะกรรมการตามเวลาที่กาหนด
4) มีประเด็นโจทย์วิจัยที่เกิดจากชุมชนท๎องถิ่นโดยมีการพัฒนาโจทย์วิจัย
รํวมกับผู๎ประกอบการให๎นักวิจัยหน๎าใหมํได๎เลือกตามความถนัดและความสนใจ
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3.8.5 ควรสํงเสริมให๎คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให๎ความสาคัญ
กับ งานวิจั ย เพื่อพัฒ นาท๎องถิ่ น และตอบสนองตํ อ พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยกาหนดพื้นที่ในการพัฒนา 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน
2) ในการบริการวิชาการได๎มีการสํงเสริมให๎อาจารย์นาปัญหาที่พบใน
ชุมชนมากาหนดเป็นโจทย์วิจัย
3) การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได๎เน๎นให๎นักศึกษา
ทาการวิจัยที่มีประโยชน์ตํอหนํวยงาน ชุมชนและท๎องถิ่น
3.8.6 ควรจัดสรรงบประมาณการวิจัยบางสํวนให๎คณะดาเนินการบริหารจัดการ
เพื่อให๎ตอบสนองความต๎องการในการทาวิจัยของคณะมากยิ่งขึ้น โดยที่คณะต๎องคานึงถึง
คุณภาพงานวิจัยด๎วย มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการ ดังนี้
1) ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติของการขับเคลื่อนงานวิจัย ที่
จะให๎มีการจัดสรรงบประมาณให๎แตํละคณะเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการงานวิจัย
2) มีการจัดสรรทุนวิจัย 1 โปรแกรม 1 ทุน กระจายไปยังทุกคณะ และ
ศูนย์แมํสอด
3) ในการพิ จ ารณาจั ด สรรทุ น มี ผู๎ บ ริ ห ารงานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย ที่ มี
ประสบการณ์จากทุกคณะรวมทั้งศูนย์แมํสอดเป็นกรรมการรํวมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
4) นักวิจัยสามารถสํงข๎อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได๎ปีงบประมาณละ
ได๎2 ครั้ง ได๎แกํ ชํวงต๎นปีงบประมาณ และกลางปีงบประมาณ และมีการพิจารณาทุนวิจัย
และประกาศผลโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให๎การติดตามการทาวิจัยและการใช๎งบประมาณสนับสนุน
การวิจัยเป็นไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ
3.8.7 ควรติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน “1 โปรแกรม 1 งานวิจัย” อยําง
ใกล๎ชิดเพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานในโอกาสตํอไป ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด๎
ดาเนินการ ดังนี้
1) ติดตามความก๎าวหน๎าเป็นระยะโดยให๎นักวิจัยนาเสนอความก๎าวหน๎าตํอ
คณะกรรมการเพื่อประเมินความก๎าวหน๎าของงานวิจัย และดาเนินการชํวยเหลือในกรณีที่
นักวิจัยมีปัญหา
2) สํงเสริมให๎โปรแกรมวิชาที่ยังไมํได๎ขอรับทุน ได๎เขียนข๎อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุน และโปรแกรมที่มีนักวิจัยที่มีศักยภาพให๎มีการพัฒนานักวิจัยใหมํโดยจัดให๎เป็น
นักวิจัยรํวม
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3) โปรแกรมวิชาที่มีนักวิจัยที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ทางการวิจัยสูง
มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุนให๎ทาวิจัยเป็นชุดโครงการ และกาหนดกรอบงบประมาณที่จะ
จัดสรรสูงกวําที่ได๎กาหนดขั้นต่าให๎ทุกโปรแกรมเทําๆกัน
3.8.8 ควรทบททวนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให๎สอดคล๎องกับนิยามคาวําอัต
ลักษณ์ที่ สมศ.กาหนด ที่เน๎นเฉพาะนักศึกษาและบัณฑิต
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได๎มีการทบทวนโดยระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 7 –
8 พฤษภาคม 2557 จากหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 12 หนํวยงาน ทุก
หนํวยงานมีความเห็นตรงกันวําไมํมีการปรับปรุงแก๎ไข คือ “ความรู๎คูํชุมชน” แตํจะมีการ
ปรับปรุงนิยาม โดยเปลี่ยนคาวําคณาจารย์ เป็นคาวํา บุคลากร
3.8.9 ควรทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรในคณะตํางๆ เพื่อลดความซ้าซ๎อนและ
หลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาไมํเป็นไปตามเปูาหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย ได๎ ด าเนิ น การทบทวนหลั ก สู ต รในคณะตํ า งๆ พบวํ า หลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยูํขณะนี้ในแตํละคณะจะไมํซ้าซ๎อนกัน แตํอาจจะมีหลักสูตรที่จะใช๎
ทักษะที่เหมือนกัน อาทิเชํนทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ ซึ่งในแตํละคณะมีการเปิดหลักสูตร
ทางด๎านคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน แตํในแตํล ะคณะมีจุดเน๎นของหลั กสูตรที่แตกตํางกัน
กลํ า วคื อ คณะวิ ท ยาการจั ด การ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิจ มี จุ ดเน๎ น ที่ ใ ห๎ นั กศึ ก ษามี ความรู๎ และทัก ษะการบริห ารธุ ร กิจ โดยใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มีจุดเน๎นที่ให๎นักศึกษามีความรู๎และทักษะการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจุดเน๎นที่ให๎นักศึกษามี
ความรู๎และทักษะในการดูแลระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ มีจุ ด เน๎ น ที่ใ ห๎ นั ก ศึ กษามีค วามรู๎ และทัก ษะทางด๎ า นฮาร์ด แวร์
คอมพิวเตอร์ การออกแบบและซํอมบารุงระบบคอมพิว เตอร์ ในทานองเดียวกันหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาจีน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนก็มีจุดเน๎นที่แตกตํางกัน
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สาหรั บหลั กสูตรที่มีจ านวนนั กศึกษาไมํเป็นไปตามเปูาหมาย มหาวิทยาลั ยได๎
มอบหมายให๎แตํละคณะได๎ใช๎เทคนิคการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย
และประสานกับสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะเปิดสอน
3.8.10 ควรทบทวนพันธกิจด๎ านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎
ครอบคลุมภาระหน๎าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดไว๎ มหาวิทยาลัยได๎มีการปรับแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับด๎านการทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมอยูํในพันธกิจด๎านเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน โดยมีงานบริการวิชาการแกํสังคมรวมอยูํด๎วยกัน
มหาวิทยาลัยเห็นวํางานด๎านทานุ บารุง สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความสาคัญและ
เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได๎มีการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย โดย
เพิ่มพันธกิจที่ 4 ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู๎ดูแล
รับผิดชอบหลัก
3.8.11 ด๎านการบริหารงบประมาณควรมีการวิ เคราะห์ถึงความเหมาะสมจาเป็น
ประโยชน์ สูงสุ ดของแตํละโครงการ ให๎สามารถเพิ่มงบประมาณได๎ตามแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณได๎มีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม จาเป็นประโยชน์
สูงสุดของแตํละโครงการ โยการพิจารณารํวมกันของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
มีการเพิ่มและลดงบประมาณในบางโครงการตามมติของที่ประชุม โดยยึดจุดเน๎นตามแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์
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ส่วนที่ 4
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน
คณะกรรมการฯ ได๎มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะ สานักและสถาบัน ตามที่ได๎รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย โดยใช๎หลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว๎ในสํวนที่ 1 ซึ่งปรากฏผลการประเมินของหนํวยงานตํางๆ ดังนี้
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4.1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน
4.1.1 มหาวิทยาลัย / คณะ
ภาระงานตามมาตรา 8 20%)

ลาดับ

หนํวยงาน

ภาวะผู๎นาและการ
พัฒนา (15%)

คุณภาพ (45%)

การบริหาร
งบประมาณ (20%)

ผลิต
บัณฑิต

วิจัย

บริการ
วิชาการ

ทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรม

อาจารย์

พัฒนา
นักศึกษา

การบริหาร
หลักสูตร

ภาวะ
ผูน๎ า

การ
พัฒนา
หนํวย
งาน

แผน

ผล

(5%)

(5%)

(5%)

(5%)

(15%)

(15%)

(15%)

(5%)

(10%)

(10%)

(10%)

รวม

ระดับ

เทียบ
คะแนน 5

1

มหาวิทยาลัย

3.89

3.33

5

5

8.43

14.42

13

4.88

9.04

10

7.48

84.47

ดีมาก

4.22

2

คณะครุศาสตร์

3.84

3.18

5

5

8.28

13.52

14

4.69

8.71

10

8.01

84.23

ดีมาก

4.21

3

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3.89

3.63

5

5

9.18

13.83

13

4.9

9.09

10

9.89

87.41

ดีมาก

4.37

4

คณะวิทยาการ
จัดการ

4.07

3.14

4.71

4.67

8.43

14.06

13.5

4.89

8.87

10

9.94

86.28

ดีมาก

4.31

5

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4.2

4.39

5

5

10.83

13.58

12

4.92

9.34

10

9.89

89.15

ดีมาก

4.46

6

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3.57

3.48

5

4.67

9.41

14.29

10

4.88

8.71

10

9.96

83.97

ดีมาก

4.20

7

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
แมํสอด

3.61

1.9

5

4.67

5.01

13.71

11

4.86

8.39

10

9.38

77.53

ดี

3.88
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4.1.2 สานัก / สถาบัน

ลาดับ

1
2

หนํวยงาน

สานักสํงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี

ภาระงานตาม
มาตรา 8
(45%)

การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
(20%)

35.64

ภาวะผู๎นาและการพัฒนา
(15%)

การบริหารงบประมาณ
(20%)
รวม

ระดับ

เทียบ
คะแนน
5

9.37

87.43

ดีมาก

4.37

ภาวะผู๎นา
(5%)

การพัฒนา
หนํวยงาน
(10%)

แผน
(10%)

ผล
(10%)

18

5

9.42

10

35.64

17

5

9.33

10

8.64

85.61

ดีมาก

4.28

3

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

35.64

19

5

9.65

10

8.88

88.17

ดีมาก

4.41

4

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

35.64

18

5

8.9

10

10

87.54

ดีมาก

4.38

5

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

35.64

17

5

9.75

10

9.9

87.29

ดีมาก

4.36

6

สถาบันวิจัยและพัฒนา

35.64

20

5

9.61

10

5.4

85.65

ดีมาก

4.28
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4.2 จุดเด่น ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก
4.2.1 อธิการบดี/มหาวิทยาลัย
1) จุดเดํน
1.1) มหาวิทยาลัยมีทีมงานผู๎บริหารที่เข๎มแข็ง มีความรู๎ความสามารถเป็น
กันเองกับบุคลากรทุกระดับ รับฟังความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากทุกฝุายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอยํางกว๎างขวาง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาในการปรับปรุง
การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนอยูํตลอดเวลา
1.2) มหาวิทยาลัยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดย
มีแนวโน๎มการพัฒนาในด๎านคุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
1.3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอุปกรณ์ก ารเรียนการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวกตํางๆ เพิ่มขึ้น
1.4) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเสนอการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Good
Pratice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ระดับหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให๎เกิด
บทเรียนความรู๎และมีการเผยแพรํแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอยําง สาหรับ
หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง
1.5) มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสํงเสริมการพัฒนาทางวิชาการ การ
เรี ย นการสอน และศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการสร๎ า งความรํ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตํางประเทศ เชํน กลุํ มประเทศอาเซีย น ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ไต๎ห วั น
สหรัฐอเมริกา เป็นต๎น
1.6) มหาวิทยาลัยให๎ความสาคัญและสํงเสริมตํอการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพรํ การใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยสถาบัน
1.7) มหาวิทยาลัยให๎ความสาคัญกับการบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม แกํชุมชนและท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
1.8) มหาวิทยาลัยมีกรอบในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์วํา
ด๎ ว ยการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี
เปูาประสงค์เพื่อให๎มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
81

2) ข๎อเสนอแนะ
2.1) ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิเคราะห์จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให๎สอดคล๎องกับภาระงานและเกณฑ์มาตรฐานที่
สกอ. กาหนด รวมทั้งการกาหนดเส๎นทางความก๎าวหน๎าของบุคลากรสายสนับสนุน อยํางชัดเจน
และมหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตรากาลังตามกรอบที่กาหนดไว๎ พร๎อมทั้งแตํงตั้งหัวหน๎ากลุํมงานให๎
ครบทุกตาแหนํงเพื่อสร๎างขวัญและกาลังใจให๎แกํบุคลากรขององค์กร
2.2) ควรติ ดตามการใช๎ มาตรการเพื่ อให๎ คณาจารย์ มี ผลงานการตี พิ มพ์ เผยแพรํ
งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติละนานาชาติให๎มากยิ่งขึ้น
2.3) ควรจั ด ท าระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รองรั บ การจดทะเบี ย น
ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานวิชาการ
2.4) ควรกาหนดแนวทางบริหารงานวิจัยที่ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากแหลํง
ทุนภายนอกให๎ชัดเจนและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันของทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัย
2.5) ควรมีการวางแผนการทบทวนการพัฒนาหลักสูตร การเปิดหลักสูตร
ใหมํ การปิดหลักสูตรที่มีอยูํ โดยคานึงถึงคุณภาพของอาจารย์ กรอบมาตรฐานการศึกษา
(TQF) สัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษา ความพร๎อมของปัจจัยเกื้อหนุน และความต๎องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
2.6) มหาวิทยาลัยควรวางแผน และเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดิน ให๎
เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ ครม.กาหนด นอกจากนี้ ควรกาหนดภาระงานสาหรับบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการชุดตํางๆ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุฯ เชํน กรรมการเปิดซอง
สอบราคา กรรมการตรวจการจ๎าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เนื่องจากเป็นภาระงานที่สาคัญและมีความเสี่ยง และยังเป็นการเพิ่มแนวทางในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการเบิกจํายงบประมาณได๎มากขึ้นด๎วย
2.7) ควรมีการทบทวนคําใช๎จํายของแตํละภารกิจให๎เหมาะสมกับภาวะเศรฐกิจ
ในปัจจุบัน เชํน วัสดุฝึกของนักศึกษา เป็นต๎น
2.8) ควรเรํงรัดและสนับสนุนให๎ทุกคณะมีการจัดกิจกรรมและโครงการรํวมกับ
มหาวิทยาลัยตํางประเทศที่ได๎ทาบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกันไว๎ให๎เป็นรูปธรรม
2.9) ควรมีการบูรณาการบริการการวิชาการ งานวิจัย การเรียนการสอน และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เน๎นการสอดคล๎องกับโครงการพระราชดาริและการพัฒนาท๎องถิ่น ตามพันธกิจ
มาตรา 8
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4.2.2 คณบดี/คณะครุศาสตร์
1) คณะควรมีกลไกในการเพิ่มจานวนผลงานวิจัย ที่ตีพิม พ์และเผยแพรํใ น
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติให๎มากขึ้น
2) คณะควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหนํง
ทางวิชาการ ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
3) คณะควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการ รํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ
ตามที่มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกัน
4) คณะควรกระจายการให๎ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ให๎ แ กํ ชุ ม ชนและท๎ อ งถิ่ น
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากความต๎องการและความเหมาะสมของแตํละกิจกรรม
5) คณะควรบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาศักยภาพของอาจารย์และจานวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให๎ สอดคล๎องกับ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (TQF) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
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4.2.3 คณบดี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) คณะควรมีกลไกในการเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพรํใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติให๎มากขึ้น
2) คณะควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหนํง
ทางวิชาการ ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
3) คณะควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการ รํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ
ตามที่มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกัน
4) คณะควรกระจายการให๎บริการทางวิชาการ ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากความต๎องการและความเหมาะสมของแตํละกิจกรรม
5) คณะควรบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาศักยภาพของอาจารย์และจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (TQF) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
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4.2.4 คณบดี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) คณะควรมีกลไกในการเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพรํใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติให๎มากขึ้น
2) คณะควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหนํง
ทางวิชาการ ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
3) คณะควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการ รํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ
ตามที่มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกัน
4) คณะควรกระจายการให๎บริการทางวิชาการ ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากความต๎องการและความเหมาะสมของแตํละกิจกรรม
5) คณะควรบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาศักยภาพของอาจารย์และจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (TQF) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
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4.2.5 คณบดี/คณะวิทยาการจัดการ
1) คณะควรมีกลไกในการเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพรํใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติให๎มากขึ้น
2) คณะควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหนํงทาง
วิชาการ ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
3) คณะควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการ รํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ
ตามที่มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกัน
4) คณะควรกระจายการให๎บริการทางวิชาการ ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น
โดยพิจารณาจากความต๎องการและความเหมาะสมของแตํละกิจกรรม
5) คณะควรบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาศักยภาพของอาจารย์และจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (TQF) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
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4.2.6 คณบดี/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) คณะควรมีกลไกในการเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพรํใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติให๎มากขึ้น
2) คณะควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหนํง
ทางวิชาการ ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
3) คณะควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการ รํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ
ตามที่มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกัน
4) คณะควรกระจายการให๎บริการทางวิชาการ ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากความต๎องการและความเหมาะสมของแตํละกิจกรรม
5) คณะควรบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาศักยภาพของอาจารย์และจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (TQF) รวมทัง้ การ
วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
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4.2.7 ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด/ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1) ควรมีกลไกในการเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพรํใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติให๎มากขึ้น
2) ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหนํงทาง
วิชาการ ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
3) ควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการ รํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศตามที่
มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกัน
4) ควรกระจายการให๎บริการทางวิชาการ ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น โดย
พิจารณาจากความต๎องการและความเหมาะสมของแตํละกิจกรรม
5) ควรบริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาศั ก ยภาพของอาจารย์ แ ละจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให๎ สอดคล๎องกับ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (TQF) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
6) ควรมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมตํางๆ สูํชุมชนให๎
แพรํหลาย โดยวิธีการที่หลากหลาย แกํกลุํมนักเรียนเปูาหมายและชุมชน เพื่อเพิ่มจานวน
นักศึกษา ให๎ความสนใจและเข๎าศึกษาในหลัก สูตรการเรียนการสอน รวมทั้งรํวมมือในการ
ทากิจกรรมระหวํางมหาวิทยาลัย ศิษย์เกํา ชุมชน และองค์กรสํวนท๎องถิ่น ให๎มากขึ้น
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4.2.8 ผู้อานวยการ/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส านั ก ควรก าหนดสมรรถนะที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ตาแหนํ ง งานและเส๎ น ทาง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพให๎แกํบุคลากรในแตํละตาแหนํง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สานักควรให๎ความสาคัญในด๎านการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู๎ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อนาผลมาใช๎ในการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่อง
3) สานักควรเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดินให๎เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
4) สานักควรเพิ่มการจัดทาฐานข๎อมูลท๎องถิ่นให๎หลากหลายมากขึ้น พร๎อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให๎มีการนาข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลแกํ อาจารย์ นักศึกษา ชุมชน
และองค์กรในท๎องถิ่นให๎มากยิ่งขึ้น
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4.2.9 ผู้อานวยการ/สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส านั ก ควรก าหนดสมรรถนะที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ตาแหนํ ง งานและเส๎ น ทาง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพให๎แกํบุคลากรในแตํละตาแหนํง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สานักควรให๎ความสาคัญในด๎านการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู๎ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อนาผลมาใช๎ในการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่อง
3) สานักควรเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดินให๎เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
4) สานักควรจัดหารายได๎จากการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นกองทุนใน
การจัดกิจกรรม และสวัสดิการให๎กับนักศึกษา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4.2.10 ผู้อานวยการ/สานักประกันคุณภาพการศึกษา
1) ส านั ก ควรก าหนดสมรรถนะที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ตาแหนํ ง งานและเส๎ น ทาง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพให๎แกํบุคลากรในแตํละตาแหนํง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สานักควรให๎ความสาคัญในด๎านการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู๎ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อนาผลมาใช๎ในการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่อง
3) สานักควรเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดินให๎เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
4) มหาวิทยาลัยควรให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ ให๎
สอดคล๎องกับความพร๎อมของบุคลากร ควรทาประกันคุณภาพฯ เพื่อการประกันคุณภาพฯ
ไมํใชํเพื่อการพัฒนาสานักประกันคุณภาพฯ
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4.2.11 ผู้อานวยการ/สานักงานอธิการบดี
1) ส านั ก ควรก าหนดสมรรถนะที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ตาแหนํ ง งานและเส๎ น ทาง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพให๎แกํบุคลากรในแตํละตาแหนํง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สานักควรให๎ความสาคัญในด๎านการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู๎ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อนาผลมาใช๎ในการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่อง
3) สานักควรเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดินให๎เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
4) ส านั ก ควรก าหนดมาตรการในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ๎ า ง
ชั่ว คราวให๎มีป ระสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยให๎คําตอบแทนและสวัส ดิการที่สอดคล๎องกับ
ผลงานและสภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
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4.2.12 ผู้อานวยการ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) ส านั ก ควรก าหนดสมรรถนะที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ตาแหนํ ง งานและเส๎ น ทาง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพให๎แกํบุคลากรในแตํละตาแหนํง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สานักควรให๎ความสาคัญในด๎านการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู๎ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อนาผลมาใช๎ในการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่อง
3) สานักควรเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดินให๎เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
4) สานักควรพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให๎เกิดความคลํองตัว
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบใบเสร็ จ ให๎นั กศึกษาสามารถรับหลั กฐานการชาระเงินผํ าน
ระบบได๎ทันที

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4.2.13 ผู้อานวยการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) สถาบั นควรกาหนดสมรรถนะที่ส อดคล๎องกับตาแหนํงงานและเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพให๎แกํบุคลากรในแตํละตาแหนํง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สถาบันควรให๎ความสาคัญในด๎านการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู๎ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อนาผลมาใช๎ในการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่อง
3) สถาบันควรเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณแผํนดินให๎เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
4) สถาบันควรให๎ความรู๎แกํนักวิจัย เพื่อตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจัยและ
เตรี ย มความพร๎ อ มรองรั บ โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งด๎ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนและ
สัตว์ทดลอง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
กาหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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กาหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 – 1 มีนาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
เวลา 13.00 – 16.00 น. เยี่ยมชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต (2 แหํง)
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น. เยี่ยมชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต (2 แหํง)
เวลา 13.00 – 16.00 น. เยี่ยมชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต (2 แหํง)
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 - 10.30 น. เยีย่ มชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา ทุกโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาละ 2 ทําน
เวลา 10.30 - 12.00 น. เยีย่ มชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของ
ศิษย์เกําที่มีงานทา จานวน 10 ทําน
เวลา 14.00 น. ไ
คณะกรรมการฯ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
97

กาหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 27– 30 พฤษภาคม 2557
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557
เวลา 14.00 น.
คณะกรรมการออกเดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร
เวลา 19.00 น.
ประชุมเตรียมการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน และรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ และนักศึกษา
ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ห๎องประชุมชั้น 4
เวลา 10.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นักศึกษาณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ห๎องประชุมชั้น 4
เวลา 13.00 – 14.30 น. เยี่ยมชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนักศึกษา ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ห๎องประชุมชั้น 4
เวลา 14.30 – 16.00 น. เยี่ยมชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษา
ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ห๎องประชุมชั้น 4
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 – 10.30 น.

เวลา 10.30 – 12.00 น.

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เวลา 14.30 – 16.00 น.

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานฯ สรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ
หนํวยงาน และการรับฟังความคิดเห็น
นักศึกษา
สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษา
ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ห๎องประชุมชั้น 4
สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของ
ริการและเทคโนโลยีสานักวิทยบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ห๎องประชุมชั้น 4
สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ธรรมสานักศิลปและวัฒน
สานักงานอธิการบดี
ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ห๎องประชุมชั้น 4
สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี
ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ห๎องประชุมชั้น 4

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 น. เป็นต๎นไป

เวลา 15.30 น.

ติดตาม ตรวจสอบ คณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ
สรุปผลการเยี่ยมชมรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานของหนํวยงาน และการรับฟังความ
คิดเห็นนักศึกษา
เยี่ยมชม สัมภาษณ์ พูดคุยและรับฟังความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ สรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของหนํวยงานและ
อธิการบดี และ
องค์กรสํวนท๎องถิ่น ที่อาเภอแมํสอด จังหวัดตาก
- คณะกรรมการฯ สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
-เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2549
----------------------------------------เพื่อดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กาหนดใน
มาตรา 18(3) ประกอบมาตรา 49 และ 50 แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ออกข๎อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ด๎วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2549 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 ไว๎ดังนี้
ข๎อ 1 ข๎อบังคับนี้รียกชื่อวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรวํา
ด๎วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549”
ข๎อ 2 ให๎ใช๎บังคับนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ 3 บรรดาข๎อบังคับ กฎ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศอื่นใด ในสํวนที่
ได๎กาหนดไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ 4 ในข๎อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวํา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“กรรมการ” หมายความวํา กรรมการตรวจติดตามและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่ได๎รับแตํงตั้งตามข๎อบังคับนี้
ข๎อ 5 ให๎คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประกอบด๎วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย เป็นประธาน กรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งจากบุคคลภายนอกที่มี
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คุณสมบัติตามข๎อ 6 อีกจานวน 3 คน โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทาหน๎าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ และกรรมการมีวาระการดารงตาแหนํง 2 ปี และอาจ
ได๎รับแตํงตั้งใหมํอีกได๎
ข๎อ 6 กรรมการจากบุคคลภายนอกต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่กาหนด
ดังตํอไปนี้
(1) มีความรู๎ความสามารถ มีความเข๎าใจและสนใจ ในกิจการและลักษณะงาน
ของมหาวิทยาลัย
(2) สามารถอุทิศเวลาเพื่อทาการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยได๎
(3) มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม เป็นที่ประจักษ์
(4) ไมํเป็นบุคคลล๎มละลายโดยคาพิพากษา หรือมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว
(5) ไมํเคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก ยกเว๎นโทษฐานประมาท หรือ
ลหุโทษ
(๖) ไมํเคยถูกลงโทษทางวินัยฐานกระทาผิดตํอหน๎าที่ หรืออยูํระหวํางการถูก
สอบสวนลงโทษทางวินัยฐานกระทาผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
ข๎อ 7 นอกจากการพ๎นตาแหนํงตามวาระ คณะกรรมการและกรรมการพ๎น
ตาแหนํงเมื่อ
(1) ตาย
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุณสมบัติ
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติด๎วยคะแนนเสียงสองในสาม ให๎พ๎นตาแหนํง
เนื่องจากบกพรํอง
ตํอหน๎าที่อยํางร๎ายแรง หรือหยํอนความสามารถ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ข๎อ 8 ในกรณีที่ตาแหนํงประธานกรรมการวํางลง ให๎สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายให๎กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิอื่นดารงตาแหนํงแทน
สาหรับตาแหนํงกรรมการอื่นที่วํางลง และมีวาระของการดารงตาแหนํง
เหลืออยูํเกินกวํา 90 วัน ให๎มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกและ
แตํงตั้งบุคคลภายนอกที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่กาหนดในข๎อ 6 ให๎ดารง
ตาแหนํงแทน เทํากับระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยูํ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข๎อ 9 ให๎คณะกรรมการมีอานาจหน๎าที่ ตามที่กาหนดในมาตรา 50 แหํง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะให๎มีอานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(1) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช๎จํายงบประมาณ
การจัดการศึกษาและการวิจัย ให๎คณะกรรมการมีอานาจเรียกให๎หนํวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องใน
หนํวยงานตํางๆ ของมหาวิทยาลัยมาให๎ข๎อมูลหรือสํงมอบเอกสารหลักฐานแกํคณะกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได๎
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นอยํางกว๎างขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี เพื่ออนุวัตรให๎เป็นไปตาม
อานาจหน๎าที่ในมาตรา 50 (1) แหํง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ให๎หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในข๎อ (2) และ (3) ต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ข๎อ 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ให๎ประธานกรรมการเป็นผู๎เรียก
ประชุม และทาหน๎าที่เป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไมํอยูํในที่ประชุม
หรือไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน๎าที่เป็น
ประธานที่ประชุมแทน
ในการประชุมต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมได๎ มติที่ประชุมให๎ถือเสียงข๎างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีมีคะแนนเสียง
เทํากัน ให๎ประธานที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข๎อ 11 ให๎อธิการบดีรักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหา
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ ให๎นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน๎าที่ในการ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุด
ข๎อ 12 ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ตั้งแตํวันประกาศเป็นต๎นไป
ประกาศ

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก๎ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให๎แก๎ไขเพิ่มเติมข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชรวําด๎วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ.2556
เพื่อให๎การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์
อาศัยอานาจตามมาตรา18(2) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1 ข๎อบังคับนี้รียกชื่อวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วําด๎วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556”
ข๎อ 2 ให๎ใช๎บังคับนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป
ข๎อ 3 บรรดาข๎อบังคับ กฎ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศอื่นใด ในสํวนที่ได๎
กาหนดไว๎แล๎วใน
ข๎อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ 4 ให๎ยกเลิกความในข๎อ 5 แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรวําด๎วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ.2556
และใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ 5 ให๎คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด๎วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็น
ประธาน กรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข๎อ 6
อีกจานวนไมํเกิน 4 คน โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือรองอธิการบดีคนหนึ่ง ทา
หน๎าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ประธานกรรมการ และกรรมการมีวาระการดารงตาแหนํง 2 ปี และอาจได๎รับแตํงตั้ง
ใหมํอีกได๎”
ข๎อ 5 ให๎อธิการบดีรักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาที่
เกิดจากการ
ปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ ให๎นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน๎าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาด การ
วินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก๎ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ค
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 020 / 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
-------------------------------

ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให๎มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยที่สภามหาวิทยาลัยได๎
ออกข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร วําด๎วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 แล๎ว ดังนั้นเพื่อให๎การดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามมาตรา
18 แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2556 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556 สั่งแตํงตั้งบุคคลตํอไปนี้
เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1. นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
ประธาน
2. นางจรรยา ชวนานนท์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
กรรมการ
5. นายสุนทร อนุเพชร
กรรมการ
6. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว
ผู๎ชํวยเลขานุการ
8. นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ผู๎ชํวยเลขานุการ
9. นางสาวเกศกนก ไทยแท๎
ผู๎ชํวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก๎ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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นายวีระศักดิ์ ปีบ่ ัว
ประธานกรรมการ
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด
1.2 ภูมิลาเนา
1.3 ที่อยูํปัจจุบัน

29 ตุลาคม 2486
ตาบลดอนคลัง อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
บ๎านเลขที่ 3/18 หมูํ 3 ซอยแก๎วสัมพันธ์
ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางพลีใหญํ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540ย
โทรศัพท์ 0-2385–5292 0-5901-2250

2. ประวัติการศึกษา
- กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ บางแสน
- M.A. BEDFORD ARISONA UNIVERSITY U.SA.
- ป. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ประวัติการทางาน
- ครูโรงเรียนประชาบาล (ชั้นจัตวา)
- ผู๎ชํวยศึกษาอธิการอาเภอพระประแดง (ชั้นตรี)
- ศึกษาธิการอาเภอแหลมสิงห์ บางเลน เมืองราชบุรี (ชั้นโท ระดับ 5)
- ผู๎ชํวยศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตราด ชัยภูมิ นําน กาญจนบุรี สมุทรปราการ
(ระดับ 6-7)
- รองศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1 นครปฐม (ระดับ 8)
- ชํวยราชการสานักนายกรัฐมนตรี (ฝุายการเมือง)
- หัวหน๎าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 9)
- ที่ปรึกษาด๎านธุรกิจบริการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ระดับ 10)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพานิชย์
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4. ประสบการณ์/งานพิเศษที่สาคัญ
4.1 การศึกษาดูงานและอบรม
- ผํานการศึกษาในประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกา
- ผํานการศึกษาและดูงานในประเทศเทศเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
- ผํานการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก Y.M.C.A. (U.S.A.)
- ผํานการอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยระดับสูงจาก ก.พ.ทุกหลักสูตร
- ผํานการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับสูงของสภา
การศึกษาแหํงชาติทุกหลักสูตร
- ผํานการอบรมหลักสูตรผู๎บริหารระดับสูง
- ผํานการอบรมหลักสูตรความมั่นคงแหํงชาติสาหรับผู๎บริหาร
- ผํานการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนและพัฒนา สาหรับผู๎บริหารระดับต๎น
กลาง สูง ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหนํวยงานของรัฐ
4.2 ผลงานทางวิชาการและการวิเคราะห์วิจัย
- เรื่องการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
- เรื่องปัญหานักเรียนตกซ้าชั้นในระดับประถมศึกษา
- เรื่องการขาดโอกาสทางการศึกษาของชนกลุํมน๎อย
- เรื่องปัญหาการย๎ายถิ่นของชนกลุํมน๎อยบริเวณชายแดน
- เรื่องปัญหาการฝึกอบรมบุคลากร
- เรื่องการอาชีวศึกษากับธุรกิจบริการ
- เรื่องปัญหาการศึกษาตํอในระดับอาชีวศึกษา
- เรื่องแนวทางการแก๎ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืนของอาชีวศึกษา
4.3 ผลงานดีเดํน
- ได๎รับคักเลือกรับคัดเลือกให๎เป็นข๎าราชการพลเรือนดีเดํนแหํงชาติ
ประจาปี 2531
- ได๎รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะที่ไมํเคยมี
วันลากิจ ลาปุวยติดตํอกันเป็นเวลา 21 ปี
- ได๎รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให๎ได๎รับรางวัลดีเดํนและยอดเยี่ยมในระดับประเทศ
- ได๎รับโลํเกียรติยศจากสมาคมลูกเสือชาวบ๎าน ในฐานะผู๎อานวยการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ๎านดีเดํน ระดับประเทศ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4.4 งานที่สนใจและมีความถนัด
- งานการบริหารงานบุคลากร
- งานวางแผนและพัฒนาการศึกษา
- งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
- งานสอบสวนทางวินัย
- งานฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ์
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ประถมาภรณ์ช๎างเผือก (ป.ช.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
- เหรียญลูกเสือสดุดี
- เหรียญชายแดน
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน
- เหรียญกาชาดสรรเสริญ
6. ตาแหน่งปัจจุบัน
- ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งให๎เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สมัยที่ 3 และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต สมัยที่ 2
- เป็นประธานคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร สมัยที่ 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัยที่ 2
- เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
- เป็นประธานและกรรมการการอํานผลงานทางวิชาการ ในระดับ 9 และ 10

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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นางจรรยา ชวนานนท์
กรรมการ
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด
1.2 สถานที่ทางาน

16 กุมภาพันธ์ 2493
บ๎านเลขที่ 46 ซอยลาดปลาเค๎า 26
ถนนลาดปลาเค๎า แขวงจรเข๎บัว
เขตลาดพร๎าว กรุงเทพฯ 10230
มือถือ 082 – 4460888 / 081 – 8554390

2. ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู๎นาที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.รุํนที่ 44)
- หลักสูตรผู๎นาการศึกษาระดับชาติ รุํนที่ 1
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุํนที่ 4
3. ประวัติการทางาน
3.1 ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหนํง
- กรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
- กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสาหรับผู๎เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ กรมการศาสนา
- อนุกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กรมการศาสนา
- กรรมการมูลนิธินิวัต ไกรฤกษ์
- กรรมการมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา
- กรรมการมูลนิธิสํงเสริมลูกเสือแหํงประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3.2 ตาแหนํงหน๎าที่สาคัญ
- รักษาการที่ปรึกษาด๎านระบบบริหารจัดการศึกษาสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู๎อานวยการสานักอานวยการสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู๎อานวยการกองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู๎อานวยการกองคลัง กรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
4. ประสบการณ์/งานพิเศษที่สาคัญ
4.1 การศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานด๎านบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเทศเดน
มาร์ค ประเทศสวีเดน และประเทศนอร์เวย์
- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐเช็ก และประเทศออสเตรเลีย
- ศึกษาดูงานด๎านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศญี่ปุน
ประเทศเกาหลี ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.2 ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัยการพัฒนาระบบการประสานราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
- คูํมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และระบบสารสนเทศเพื่อการเลื่อน
เงินเดือนของข๎าราชการพลเรือนสามัญ
- คูํมือการปฏิบัติตามข๎อบังคับวําด๎วยจรรยาข๎าราชการ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์ช๎างเผือก
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี ธนะบริพัฒน์
กรรมการ
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด
1.2 สถานที่ทางาน

28 มกราคม 2500
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร. 02-3298415 โทรสาร 02-3298412
Email: ktdusane@kmitl.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
- ปีการศึกษา 2521 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปีการศึกษา 2521 ประกาศนียบัตร First Certificate in English, University of
Cambridge, U.K.
- ปีการศึกษา 2526 Ph.D.(Applied Microbiology), Department of Bioscience,
Faculty of Science, University of Strathclyde, U.K. (under supervision of Prof.
J.E. Smith)
3. ประวัติการทางาน
3.1 ภายในสถาบัน
1) รับราชการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2526 ตาแหนํงอาจารย์ระดับ 4 สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์
2) ดารงตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2530
3) ดารงตาแหนํงรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2534
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4) กรรมการประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์(พ.ศ. 2530 2531)
5) กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์(พ.ศ. 2534 – 2536 และพ.ศ. 2538 2540)
6) กรรมการสภาคณาจารย์ (พ.ศ.2535)
7) ประธานกรรมการรํางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2536)
8) ประธานกรรมการรํางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540)
9) กรรมการวิชาการสถาบัน (พ.ศ. 2540, 2542)
10) เลขานุการสภาสถาบัน(พ.ศ. 2541 -2544)
11) กรรมการสภาสถาบัน( พ.ศ. 2545- 2547)
12) ประธานกรรมการรํางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (พ.ศ. 2542)
13) อนุกรรมการอุทธรณ์และร๎องทุกข์ประจาสถาบัน (พ.ศ. 2545 - 2547)
14) คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสถาบัน (พ.ศ. 2549,
2553)
15) ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (พ.ศ. 2551ปัจจุบัน)
16) กรรมการการเงินและทรัพย์สิน (พ.ศ. 2553-2556)
17) บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (พ.ศ. 2552-2555)
18) Editor, KMITL Science and Technology Journal (Former KMITL
Science Journal) (พ.ศ. 2544-2555)
19) กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. (พ.ศ. 2554)
3.2 ภายนอกสถาบัน
ระดับชาติ
1) ที่ปรึกษาด๎านเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม
(พ.ศ. 2538-2544)
2) กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. 2547-2549)
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3) กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(พ.ศ. 2548)
4) กรรมการกากับมาตรฐานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย(พ.ศ. 2541 - 2549)
5) คณะทางานที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) (พ.ศ. 2541 -2543)
6) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร๎างขีดความสามารถมนุษย์ สภา
อุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (พ.ศ. 2549-2550)
7) ผู๎ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สมศ. (พ.ศ. 2549 -ปัจจุบัน)
8) กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ. (พ.ศ.
2551- ปัจจุบัน)
9) กรรมการประเมินคุณภาพวารสารการจัดการสิ่งแวดล๎อม คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล๎อม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2551-2553)
10) คณะทางานพัฒนามาตรฐาน ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554- 2558) โรงเรียนสํงเสริมความสามารถพิเศษทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ สมศ.(พ.ศ. 2554)
11) กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (พ.ศ.2553-2555)
12) กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร(พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
13) กรรมการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
ระดับนานาชาติ
1) Chairman of International Committee และ Chairperson of Session, The
3rd International Symposium on Bio-control and Biotechnology ณ
Hauzhong Agricultural University, Wuhan, P.R. China (พ.ศ. 2548)
2) Vice Chairman, Organizing Committee และ Chairperson of Session, The
4th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology ณ Lady
Doak College, Madurai, India (พ.ศ. 2549)
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3) Chairman, Organizing Committee และ Chairperson of Session, The
International Symposium on Biocontrol and Biotechnology ณมหา
วิทยาลัยขอนแกํน วิทยาเขตหนองคาย (พ.ศ. 2550, 2553)
4) Organizing Committee and Technical Committee, The 7th International
Symposium on Biocontrol and Biotechnology, Harbin Institute of
Technology, Weihai Campus, P.R. China (พ.ศ. 2552)
5) International Organizing Committee of the 9th International
Symposium on Biocontrol and Biotechnology Agricultural Microbiology
for Specialty Committee of Chinese Society, Haikou, Hainan Province,
P.R. China (พ.ศ. 2554)
4. ประวัติการบริหารงาน
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548-2552
พ.ศ. 2549-2551
พ.ศ. 2544-2548
พ.ศ.2541-2544
พ.ศ. 2541-2544
พ.ศ. 2538-2540
พ.ศ.2536
พ.ศ.2531-2532
พ.ศ.2528-2529

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดี
รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝุายตํางประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน
กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝุายวิชาการ
หัวหน๎าภาควิชาชีววิทยาประยุกต์
รักษาการหัวหน๎าภาควิชาชีววิทยาประยุกต์

5. ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. 2529 ได๎รับทุนจาก SEAMEO-BIOTROP, Indonesia เข๎ารํวมประชุม
Symposium on Pests of Stored Products และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of
antioxidants on aflatoxin production of Aspergillusflavus 102566
พ.ศ. 2536 ได๎รับทุนจาก International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB), Italy เพื่อฝึกอบรมเรื่อง Fungicide Resistance
Research : Biotechnology Applications, Nanjing Agricultural University,Nanjing,
P.R. China
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พ.ศ. 2542 ได๎รับทุนจาก UNESCO เพื่อเข๎ารํวมสัมมนาเรื่อง Globalizing
Higher Education Management System, Indian Institute of Technology,
Bombay, India
พ.ศ. 2543 Workshop on Institutional Management in Higher
Education, SEAMEO Regional Center forHigher Education, Chiang Mai
University
พ.ศ. 2545 หลักสูตรการวางแผนงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานและการคานวณ
ต๎นทุนผลผลิตหลัก รุํนที่ 6 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
Knowledge Management Training Workshop for University Executives
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
พ.ศ. 2548 The 2-day Professional Training Course on MindMapping®,
The British Council, Bangkok
พ.ศ. 2548เข๎ารํวมประชุม The 6th AUF Annual Conference “University
Reform: Labialization and International Education และเสนอผลงานเรื่อง
University Reform in Thailand; a Case of KMITL, Beijing, P.R. China
พ.ศ. 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
รุํนที่ 4 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
พ.ศ. 2550 The 1-day Professional Training Course on Report Writing,
The British Council, Bangkok
พ.ศ. 2553 อบรมผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูงสกอ.
พ.ศ. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมการคณะผู๎ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
พ.ศ. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Science Education in the 21st
Century National Institute of Education,Nanyang Technological University,
Singapore
พ.ศ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Agro-Biodiversity, Sustainable
Agriculture and Biotechnology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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6. รางวัลและเกียรติประวัติที่เคยได้รับ
1) Visiting Professor, Harbin Institute of Technology, P.R. China (พ.ศ.
2554-ปัจจุบัน)
2) ประกาศเกียรติคุณ “Certificate of Recognition for Pioneering the
Organization and Conduct of the International Symposium on
Biocontrol and Biotechnology”จาก Central Luzon State University,
Philippines (พ.ศ. 2551)
3) ได๎รับเชิญให๎เขียนบทความวิชาการเรื่อง Mycotoxins: occurrence and
control เพื่อตีพิมพ์ใน InternationalReview of Food Science and
Technology (IUFoST), U.K. (พ.ศ. 2546)
4) โลํเกียรติคุณนิสิตเกําผู๎ประสบความสาเร็จในวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
5) Guest Professor, College of Forest Resources and Environments,
Northeast Forestry University, P.R. China (พ.ศ. 2538)
6) ได๎รับทุนจาก Society for General Microbiology, U.K. เพื่อจัดฝึกอบรมเรื่อง
Computer Simulation inFermentation Technology (พ.ศ. 2537)
7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทม. (พ.ศ. 2532), ทช. (พ.ศ. 2537), ปม. (พ.ศ. 2540),
ปช. (พ.ศ. 2544) และ มวม.(พ.ศ. 2548) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2532

มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)
ประถมาภรณ์ช๎างเผือก (ปช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
ทวีติยาภรณ์ช๎างเผือก (ทช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)

8. ผลงานด้านงานวิชาการ (ระยะเวลา 5 ปีย๎อนหลังถึงปัจจุบัน)
1) ดุษณี ธนะบริพัฒน์2555. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พิมพ์ครั้งที่ 4 โครงการตาราคณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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2) ดุษณี ธนะบริพัฒน์2555. จุลินทรีย์กับการเกิดโรคและการควบคุมการเจริญของ
จุลินทรีย์โครงการตาราคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
3) Thanaboripat, D., Nathamploy, N., Laowong, R., Numnim, W. and
Suvathi, Y. 2013. Effect of lemongrass essential oil on growth and
aflatoxin production byAspergillusflavus IMI 102566 in rice. In
Society for General Microbiology. Spring Conference Abstract, P.112,
March 25-28,2103, Manchester, UK.
4) Thanaboripat, D., Petcharawan, O. andSukonthamut, S. 2013. Survey
of aflatoxin contamination of chilli powder in 8 canteens of King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand. In Society
for General Microbiology. Spring Conference Abstract, P.113, March
25-28, 2103, Manchester,UK.
5) Boonlum, S., Sukcharoen, O., Sukonthamut, S. and Thanaboripat, D.
2012. The production of 5-ribonucleotides by commercial
mushrooms cultivated in liquid extracts of water hyacinth. KMITL Sci.
Tech. J. 12(1), 85-90.
6) Thanaboripat, D., Thawai, C., Jindaporn, N., Mathurot, O. and
Kongniam, O. 2011. Growth inhibition of Aspergillusflavus IMI 242684
by crude extract of Penicillium sp. KMITL Sci. Tech. J. 11(2), 79-84.
7) Thanaboripat, D. 2011. Control of aflatoxins in agricultural products
using plant extracts. KMITL Sci. Tech. J. 11(1), 35-42.
8) Jantarach, J. and Thanaboripat, D. 2010. Efficacy of crude extract of
Trichoderma spp. on growth inhibition and aflatoxin production of
Aspergillusflavus IMI 242684 in peanut grains. InThe Proceeding of
48thKasetsart University Annual Conference. Vol. 6, Subject: Science,
pp. 191-199. Papermate, Thailand.
9) Jantarach,J. and Thanaboripat, D. 2010. The efficacy of ethyl
acetate extract ofTrichoderma culture broth on growth inhibition
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and aflatoxin production byAspergillusflavus IMI 242684. KMITL Sci.
Tech. J. 10(1),19-26.
10) Sirirote, P., Thanaboripat, D., Klinkroon, N. and Tripak, S. 2010. The
production of biogas from cassava tubers. KMITL Sci. Tech. J.
10(1),30-36.
11) Thanaboripat, D., Sappakitjanon, N., Prommi, L. and
Charoensettasilp, S.2010. Screening of fungi for the control of
Aspergillusparasiticus. KMITL Sci. Tech. J.9(2), 95-102.
12) Thanaboripat, D., Ruangrattanametee, V. andSrikitkasemwat, K.
2010. Control of growth andaflatoxin production of aflatoxin
producing fungi in corn by salts. In The Proceeding of the
8thInternational Symposium on Biocontrol and Biotechnology, pp.
283-289. October 4-6, Pattaya, Thailand.
13) Thanaboripat, D., Damdee, N., Kaewpuang, C., Suvathi, Y. and
Chareonsettasilp, S. 2010.Comparison of essential oils from
lemongrass, citronella and white wood on growth and
aflatoxinproduction of AspergillusparasiticusIMI 102566. In The
Proceeding of the 8th InternationalSymposium on Biocontrol and
Biotechnology, pp. 290-294. October 4-6, Pattaya, Thailand.
14) Thanaboripat, D.,Nuntakarn, C. and Charoensettasilp, S.2009. The
effect of ammonium carbonate and ammonium chloride on aflatoxin
production. In Study on Biological and Bio- technology, pp. 1-13.
Edited by Yang Qian,Heilongjiang Science and Technology Press,
China.
15) Thanaboripat, D.,Sukcharoen, O., Thipsuwan, K., Wanasitt, J. and
Duangjai, N. 2009. Aflatoxin
production of
Aspergillusparasiticus during soy sauce fermentation. In Study on
Biological and Bio-technology, pp.140-149. Edited by Yang
Qian,Heilongjiang Science and Technology Press, China.
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
กรรมการ
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด
1.2 สถานที่ทางาน

18 เมษายน 2502
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 – 5033577
โทรสาร 02 – 5033578
มือถือ 081 – 8154566
E-mail dusit-wec@stou.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
- 2538
Ph.D (Forestry) UPLB ประเทศฟิลิปปินส์
- 2530
วท.ม (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2524
วท.บ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ประวัติการทางาน
3.1 ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหนํง
- ผู๎อานวยการศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- กรรมการที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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- ผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี,
ราชมงคลภาตะวันออก สานักงานกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง ฯลฯ
3.2 ตาแหนํงหน๎าที่สาคัญ
- นักวิชาการปุาไม๎ กรมปุาไม๎
- ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา (คณบดี) สาขาวิชาสํงเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู๎ชํวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู๎จัดการศูนย์สัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาวชิรมงกุฎ
- ประถมาภรณ์ช๎างเผือก
- ประภมาภร์มงกุฎไทย
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
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กรรมการ
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด
1.2 ภูมิลาเนา
1.3 ที่อยูํปัจจุบัน
2. ประวัติการศึกษา
2507
2516
2527

8

2487
เลข 137

5

. .
. .
.ม.

3.
-

.
.
.
.
.
.

. 2508
. 2515
. 2523
2
. 2525
. 2542
. 2544 – 2548

“

”

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
125

4. ประสบการณ์/งานพิเศษที่สาคัญ
4.1
และอบรม
4.2
-

41

5.

งาน
"ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ทุํมเทในฐานะข๎าราชการในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว"
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ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
กรรมการและเลขานุการ
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด
1.2 สถานที่ทางาน

27 พฤศจิกายน 2510
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มือถือ 086-9316915
Email : chatchai_pd@hotmail.com

2. ประวัติการศึกษา
- ปีการศึกษา 2532 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
- ปีการศึกษา 2547 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) วิชาเอก มนุษยดุริยางควิทยา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
3. ประวัติการทางาน
3.1 ประสบการณ์การด๎านบริหาร
- ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหนํง รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
- ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
- รองผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
- ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี
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3.2 ประสบการณ์การทางาน
- เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินดนตรีไทยทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ
- เผยแพรํศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและตํางประเทศ
- กรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- กรรมการตัดสินดนตรีไทย ในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ
- กรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
- หัวหน๎าหนํวยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดกาแพงเพชร
4. ประสบการณ์/งานพิเศษที่สาคัญ
4.1 การศึกษาดูงาน
- สาธารณรัฐแหํงสหภาพพมํา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐ
รัสเซีย ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เกาหลีใต๎ อินโดนีเซีย สิงค์โปร มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4.2 ประวัติการฝึกอบรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี
- อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย
- อบรมการเขียนแผนโครงการ
- อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- อบรมการเขียนผลงานวิจัย
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- 5 ธันวาคม 2549 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 5 ธันวาคม 2552 ทวีติยาภรณ์ช๎างเผือก (ท.ช.)
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6. ผลงานดีเด่นและเกียรติประวัติที่สาคัญ
- ควบคุมวงมหาดุริยางค์ไทย บรรเลงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลากลางจังหวัด และ วิทยาลัยเกษตร จ. กาแพงเพชร
- บรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ถวายทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี ในงาน 220 ปี ดนตรีไทยรัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแหํงประเทศ ไทย
- จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านครั้งที่ 7 และดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติครั้งที่ 3
- รางวัลชนะเลิศปี่พาทย์เสภาระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- แลกเปลี่ ย นและเผยแพรํ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมตํ า งประเทศ ได๎ แ กํ ประเทศมาเลเซี ย
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ประเทศเกาหลี สาธารณรั ฐ จี น
(ไต๎หวัน) สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน
- ประพันธ์เพลง “ระบาเฟื่องฟูา” ให๎กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ประพันธ์เพลง “ระบา นพพระ” ไช๎ประกอบการแสดงในงานประเพณี นพพระเลํน
เพลง จ.กาแพงเพชร
- ประพันธ์เพลง “พมํายาดอง” (ยาดอง กลองยาว) แสดงในงานดนตีไทยอุดมศึกษา
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