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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน
คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะ สานักและสถาบัน ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ 1 ซึ่งปรากฏผลการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน
1.1 มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย

(20)

การจัดการ
ศึกษา
(20)

17.7

16.7

พันธกิจ

(20)

การบริหาร
งบประมาณ
(20)

ผลการ
พัฒนา
(10)

17.9

19.2

9

การวิจัย

อื่นๆ

รวม

(10)

(100)

10

90.5

ระดับ

เทียบคะแนน
เต็ม 5

ดีเยี่ยม

4.53

1.2 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด

(20)
17.7

การจัดการ
ศึกษา
(20)
18.2

17.8

16.7

18.7

19.1

9

9

90.3

ดีเยี่ยม

4.52

17.1

16.2

18.5

19.6

9

9

89.4

ดีมาก

4.47

18.1

18.5

18.2

18.8

9

9

91.6

ดีเยี่ยม

4.58

17.5

16.8

18.2

19.6

8

8

88.1

ดีมาก

4.41

16.7

16.2

17.2

18.6

8

9

85.7

ดีมาก

4.29

พันธกิจ/
ภารกิจหลัก

การจัดการ
ศึกษา/ การ
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา

การวิจัย/การ
สนับสนุนการ
วิจัย

การบริหาร
งบประมาณ

ผลการ
พัฒนา

อื่นๆ

รวม

ระดับ

(50)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(100)

เทียบ
คะแนน
เต็ม 5

41

9

9

8.7

9

9

85.7

ดีมาก

4.29

43.5

10

8

8.35

9

9

87.85

ดีมาก

4.39

44.1

10

9

8.95

9

9

90.05

ดีเยี่ยม

4.50

39.6

10

8

10

8

9

84.6

ดีมาก

4.23

44.1

10

10

9.95

9

9

92.05

ดีเยี่ยม

4.60

การวิจัย/การ
สนับสนุนการ
วิจัย

การบริหาร
งบประมาณ

ผลการ
พัฒนา

อื่นๆ

รวม

ระดับ

เทียบ
คะแนน
เต็ม 5

(10)
9.5

(10)
6.6

(10)
8

(10)
9

(100)
84.16

ดีมาก

4.21

พันธกิจ

(20)
15.7

การบริหาร
งบประมาณ
(20)
19.6

ผลการ
พัฒนา
(10)
9

การวิจัย

อื่นๆ

รวม

(10)
9

(100)
89.2

ดีมาก

เทียบ
คะแนน
เต็ม 5
4.46

ระดับ

1.3 สานัก
หน่วยงาน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพ

1.4 สถาบัน
หน่วยงาน

พันธกิจ/
ภารกิจหลัก

การจัดการ
ศึกษา/
การสนับสนุน
การจัด
การศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

(50)
42.4

(10)
8.66

น่ว

2. จุดเด่น ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก
2.1 อธิการบดี/มหาวิทยาลัย
1) จุดเด่น
1.1) อธิการบดี และรองอธิ การบดีได้นาเสนอผลการบริหารจัดการงานของ
มหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน และได้แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคการดาเนิน การของมหาวิทยาลั ยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.2) มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในรอบปีการศึกษา 2554 ตามเกณฑ์ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ดาเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก (คะแนน 4.67)
1.3) อธิการบดีเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนัก
บริหารจัดการที่มีความสามารถพัฒนานาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4) มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกรองรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และบริการ
ต่อชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
1.5) มหาวิทยาลัยมีศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ที่มีห้องปฏิบัติการทางด้าน
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย
1.6) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในท้องถิ่นได้ศึกษา ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
1.7) ทุกคณะมีโ ครงการวิจัย และคณาจารย์ทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอ รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
1.8) มีการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นของหน่ ว ยงานยั งไม่ เ พี ยงพอกั บ ภาระงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงานอธิการบดี มีพูดถึงเรื่องนี้ทุกปี และที่สาคัญมีหลายกลุ่มงานยังไม่มี
หัวหน้ากลุ่มงานที่แท้จริงจึงควรให้มหาวิทยาลัยได้จัดอัตรากาลั งตามกรอบที่กาหนดไว้และ
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานให้ครบทุกตาแหน่งเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรขององค์กร
2.2) ควรก าหนดมาตรการให้ คณาจารย์ ท าการตี พิ มพ์ เผยแพร่ งานวิ จั ยใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติละนานาชาติให้มากยิ่งขึ้นโดยเร่งด่วน
2.3) ควรเร่งรัดกลไกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยให้
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2.4) ควรส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตงานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาชุมชน และการวิจัยสถาบันให้มากยิ่งขึ้น
2.5) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสาคัญ
กับงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองต่อพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.6) ควรจัดสรรงบประมาณการวิจัยบางส่วนให้คณะดาเนินการบริหาร
จัดการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการทาวิจัยของคณะมากยิ่งขึ้น โดยที่คณะต้อง
คานึงถึงคุณภาพงานวิจัยด้วย
2.7) ควรติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน "1 โปรแกรม 1 งานวิจัย"
อย่างใกล้ชิด เพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานในโอกาสต่อไป
2.8) ควรทบทวนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนิยามคาว่า
อัตลักษณ์ที่ สมศ.กาหนด ที่เน้นเฉพาะนักศึกษาและบัณฑิต
2.9) ควรทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรในคณะต่างๆ เพื่อลดความซ้าซ้อน
และหลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.10) ควรทบทวนพัน ธกิจ ด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลั ย
เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดไว้
2.11) ด้านการบริหารงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย
2.2 คณบดี/คณะครุศาสตร์
1) จุดเด่น
1.1) มี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ภายนอก
ตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่งผลการประเมินปีการศึกษา พ.ศ.2554 การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับ
ดีมาก โดยมีผลคะแนน 4.60
1.2) มี การบริ หารจั ดการที่ ดี ส่ งผลให้ การจั ดการศึ กษาของคณะประสบ
ความส าเร็ จเป็ น ที่ ย อมรั บ และศรั ทธาของชุ มชนท าให้ จานวนนั ก ศึก ษาเพิ่ ม ขึ้น เกิ นกว่ า
เป้าหมายที่กาหนดไว้
1.3) มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหลากหลายรูปแบบ
1.4) มีการจั ดการศึกษาควบระดั บ ปริญญาตรีสองปริญญาร่ว มกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรบริหารงานสามารถนาองค์กร บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6) การบริ ห ารงานโรงเรี ยนสาธิ ตประสบผลส าเร็จเป็น ที่ยอมรับ ของ
ชุมชน และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น เช่น โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรจะขยายโรงเรียนสาธิตไปตามชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วยังเป็นสถานที่สาหรับให้นักศึกษาได้ฝึกสอนและมีความใกล้ชิด
กับชุมชน
2.2) ควรดาเนินการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อนาผลวิจัย
ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนและการพัฒนาท้องถิ่น
2.3) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ น าผลการวิ จั ย ไปตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิ ช าการ การน าเสนอในการประชุ ม สั ม มนา รวมทั้ ง การน าผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก
2.4) ควรส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5) ด้านการบริห ารงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของคณะ
3) ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ของนั ก ศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน/สถาน
ประกอบการ (ภายนอก) ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนสาหรับนักศึกษาให้
มากขึ้น
3.2) ควรมีห้ อ งสมุด ประจ าคณะเพื่ ออ านวยความสะดวกต่ อการศึ กษา
ค้นคว้า
2.3 คณบดี/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) จุดเด่น
1.1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตาม
เกณฑ์ สกอ. ซึ่งผลการประเมินปีการศึกษา พ.ศ.2554 การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
โดยมีผลคะแนน 4.87
1.2) มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยมีการนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
1.3) มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง
มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1.4) มีการจัดการศึกษาควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาร่วมกับคณะครุศาสตร์
1.5) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ของบุคลากรส่งผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้มี
จานวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
2.2) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์นาผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
การนาเสนอในการประชุมสัมมนาและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2.3) ควรส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4) ด้า นการบริ ห ารงบประมาณควรมีก ารวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของคณะ
3) ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ของนั ก ศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน/สถาน
ประกอบการ (ภายนอก) ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควรจัดวัสดุฝึก ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
3.2) ควรจั ดให้ มีห นังสื อ/เอกสารเฉพาะส าหรับโปรแกรมวิช า เพื่อให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2.4 คณบดี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) จุดเด่น
1.1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตาม
เกณฑ์ สกอ. ซึ่งผลการประเมินปีการศึกษา พ.ศ.2554 การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
โดยมีผลคะแนน 4.64
1.2) มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ นาไปใช้พัฒนาชุมชน
และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1.3) ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น า มีวิสั ย ทัศน์บริห ารจัดการการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ควรพิจารณาความพร้อมของ
บุคลากร และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

2.2) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์นาผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ การนาเสนอในการประชุมสัมมนา การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก
2.3) ควรส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4) ด้านการบริหารงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของคณะ
2.5) ควรเชิญสถานประกอบการต่าง ๆ มาให้ความรู้ในการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์จริง
3) ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ของนั ก ศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน/สถาน
ประกอบการ(ภายนอก) ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควรจัดวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติให้เพียงพอ
3.2) ควรมีการจั ดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มปลู กฝั งลั กษณะนิ สั ยในด้านคุ ณธรรม
จริยธรรมที่ยั่งยืน
3.3) ควรจัดให้มีที่จอดรถสาหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
2.5 คณบดี/คณะวิทยาการจัดการ
1) จุดเด่น
1.1) มี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
ตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่งผลการประเมินปีการศึกษา พ.ศ.2554 การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
มาก โดยมีผลคะแนน 4.60
1.2) มีการให้ บ ริ การวิช าการและวิช าชีพแก่ ชุมชนหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะการอบรมการทาบั ญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชนและ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.3) เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยที่มีการนาร่องการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ
1.4) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใช้ระบบบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ น าผลการวิ จั ย ไปตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิ ช าการ การน าเสนอในการประชุ ม สั ม มนา รวมทั้ ง การน าผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก

2.2) ควรส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.3) ควรทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นหลักสูตรที่เป็นความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
2.4) ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัย
2.5) ด้านการบริ หารงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของคณะ
2.6) ควรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สอดคล้องกับโปรแกรมวิชา
และความต้องการของสถานประกอบการ/หน่ วยงานภายนอก ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาการหรือวิชาชีพ
3) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของนักศึกษา และหน่วยงาน/สถานประกอบการ
(ภายนอก) ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนสาหรับนักศึกษาให้มากขึ้น
3.2) ควรจัดให้มีที่จอดรถสาหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
2.6 คณบดี/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) จุดเด่น
1.1) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีการศึกษา 2554 ในระดับดี โดยมีผล
คะแนน 4.28 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัย
1.2) มีเอกสารวารสารพิกุล เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและ
บทความวิทยานิพนธ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3) มีหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นแห่ง
แรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง
1.4) มี ก ารเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ต อบสนองเอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
1.5) ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น าสู ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล บริ ห ารจั ด การ
การศึกษาประสบผลสาเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรบริหาร
องค์กรจนบรรลุเป้าหมาย

2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ น าผลการวิ จั ย ไปตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการ การนาเสนอในการประชุมสัมมนา รวมทั้งการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงานภายนอก
2.2) ควรพัฒนาวารสารพิกุลให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยอาจสร้างเครือข่าย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ ยนบทความวิจัยและ
วิชาการในการตีพิมพ์เผยแพร่ อันเป็นการผลักดันให้มีชื่อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI
หรือประกาศของ สมศ.
2.3) ควรส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4) ด้านการบริหารงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของคณะ
2.5) ควรสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน การวิจัย
และการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
3) ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ของนั ก ศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน/สถาน
ประกอบการ (ภายนอก) ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาการหรือวิชาชีพ ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก
2.7 ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด/
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1) จุดเด่น
1.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้จัดการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ประชาชนในเขต 5 อาเภอฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดตาก และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างดียิ่ง
1.2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
มีอาคารสถานที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการแก่สัง คมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา และสนองความต้องการของชุมชน
1.3) มีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานในประเทศ
เพื่อนบ้าน ในการทากิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่น
1.4) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยมีความเสียสละ ทุ่มเท
อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและชุมชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ) ควรมี การท าบั นทึ กข้ อตกลง ความร่ วมมื อทางวิ ชาการกั บ
สถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ
2.3) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยร่วมกับชุมชน และนาผลการวิจัยไป
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิช าการ การน าเสนอในการประชุม สั มมนา รวมทั้ง น าไปใช้
ประโยชน์โดยชุมชน/หน่วยงานภายนอก
2.4) ควรส่ งเสริ ม ทักษะด้านการสื่ อสารภาษาอั งกฤษ ภาษาพม่า ให้ กั บ
นักศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5) ด้านการบริ ห ารงบประมาณควรมีการวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน
2.6) ควรศึกษาความเป็ น ไปได้ในการพัฒนาหลักสู ตรการท่องเที่ยวและ
หลักสูตรอื่นๆ ให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐสังคม และความต้องการ
ของชุมชน
2.7) ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
3) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของนักศึกษา และหน่วยงาน/สถานประกอบการ (ภายนอก)
ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควรมีทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4.2.8 ผู้อานวยการ/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จุดเด่น
1.1) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่ง
ผลการประเมิน ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 การดาเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดีมาก โดยมี
คะแนน 4.90
1.2) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติทางภาษาที่ทันสมัย
1.3) มีการจัดสรรทุนวิจัยของสานักเพื่อดาเนินการวิจัยสถาบัน ในการนาผล
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.4) มีการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง
กับห้องสมุดสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

1.5) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นนักพัฒนา มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและชุมชน บริหารจัดการงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6) การบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านประสบ
ความสาเร็จแม้ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของความขาดแคลนบุคลากรและข้อจากัดหลายประการ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรมี ก ารประชาสั มพั น ธ์ เ ผยแพร่ ข่ า วสารให้ บุ ค ลากรได้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทางด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยได้ใช้งบประมาณด้านนี้จานวนมาก
2.2) ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.3) ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน
3) ความคิดเห็นของหน่วยงานภายนอก
3.1) ควรสร้างเครือข่ายห้องสมุดกับหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัย
2.9 ผู้อานวยการ/สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1) จุดเด่น
1.1) มี เ ครื อ ข่ า ยศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1.2) มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒ นธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ประจาทุกปี
1.3) มีผลงานสร้างสรรค์ “ชุดระบาชากังราว” ที่อยู่ระหว่างดาเนินการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1.4) มี ทุน สนั บ สนุ น การท าวิ จัยทางด้ านท านุบ ารุ งศิล ปะและวั ฒ นธรรม
ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
1.5) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารจัดการร่วมกับ
คณะต่างๆ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี

2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิ ทยาลัย ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน
2.2) ควรเพิ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานัก ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2.3) ควรร่วมมือกับคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทาวิจัย
สถาบัน และวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2.4) ด้านการบริ ห ารงบประมาณควรมีก ารวิ เคราะห์ ถึงความเหมาะสม
จาเป็นประโยชน์สูงสุดของแต่ละโครงการให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน
2.10 ผู้อานวยการ/สานักประกันคุณภาพการศึกษา
1) จุดเด่น
1.1) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ซึ่งผลการประเมิน ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 การดาเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดีมาก โดยมี
คะแนน 4.90
1.2) มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลภายนอกได้
1.3) มีก ารทาวิจั ย สถาบั น เพื่อ ปรั บปรุง และพั ฒ นาการปฏิ บัติ งานของ
หน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.4) มี ก ารด าเนิ น การโครงการ 1 ช่ว ย 9 กั บ สถานศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยใน
จังหวัดกาแพงเพชรตามนโยบายของ สมศ.
1.5) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความมานะอดทน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรคณะ/สานัก/สถาบัน มี การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2) ควรมีการขยายเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไปยังหน่วยงาน /สถานศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
2.3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นปัจจุบันอย่างทั่วถึง

2.11 ผู้อานวยการ/สานักงานอธิการบดี
1) จุดเด่น
1.1) มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 การดาเนินงานได้คุณภาพ ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนน
4.83
1.2) มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.3) มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างดียิ่ง บนพื้นฐานของความขาดแคลนของบุคลากร
และข้อจากัดต่าง ๆ
1.4) บุคลากรมีความมุ่งมัน่ เสียสละ มีความมานะอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้ใช้ บริการที่ดี และร่วมมือประสานงานกัน ของบุคลากรจนสามารถนา
องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรจัดทาวิจัยสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย
จากงานประจ าเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของส านั ก ฯโดยร่ ว มมื อ กั บ
คณาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทาวิจัย
2.2) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ร วดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง โดยเน้ น
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
2.3) ควรปรั บ ปรุ งซ่อมแซมอาคารน้าเพชร ศูนย์ฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ
เพื่อให้รองรับนักศึกษารายเดือน
2.4) ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจาสานักงานให้เพียงพอ พร้อมใช้งานและ
ทันสมัย
2.5) การจัดโครงสร้างอัตรากาลัง และพันธกิจของสานักงานอธิการบดีให้ลด
ขั้นตอนการสั่งการลดการใช้ดุลยพินิ จของผู้ บริหารระดับสู งโดยการมอบอานาจ จัดทีม
สนับสนุนงานของผู้บริหาร
2.6) ควรมีการสารวจความคิดเห็นจากคณาจารย์และนักศึกษา ในทุกภาค
เรียน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางาน
2.7) ควรมี แ ผนงาน/กิ จ กรรม สร้ า งความคุ้ ม กั น ภั ย จากสารเสพติ ด ให้
นักศึกษาที่พักอยู่ในและนอกมหาวิทยาลัย

2.12 ผู้อานวยการ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) จุดเด่น
1.1) มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 การดาเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน
4.56
1.2) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วและลดข้อผิดพลาด เช่น การตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษา
1.3) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความมานะอดทน มี
มนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้การที่ดี บริหารจัดการโดยมีส่วมร่วมของบุคลากร
จนสามารถนาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรส่งเสริมให้บุคคลกรจัดทาวิ จัยสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย
จากงานประจ าเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของส านั ก ฯโดยร่ ว มมื อ กั บ
คณาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทาวิจัย
2.2) ควรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น
3) ความคิดเห็นของหน่วยงานภายนอก
3.1) ควรพัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลด
การส่งผลการเรียนที่ล่าช้า
4.2.13 ผู้อานวยการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) จุดเด่น
1.1) มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งผลการประเมิน
ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 การดาเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน 4.71
1.2) มีการส่งเสริมการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบและมีความหลากหลาย
รูปแบบ
1.3) มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณงานและ
คุ ณ ภาพงานวิ จั ย รวมทั้ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ด าเนิ น การวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.4) ผู้บ ริห ารมีภ าวะผู้นาสูง มีวิสัย ทัศ น์ที่ก ว้า งไกล มีค วามมานะอดทน
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้การที่ดี บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของบุคลากร
จนสามารถนาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ข้อเสนอแนะ
2.1) ควรก าหนด มาตรการให้ คณาจารย์ ท าการตี พิ มพ์ เผยแพร่ งานวิ จั ยใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติละนานาชาติให้มากยิ่งขึ้นโดยเร่งด่วน
2.2) ควรเร่งรัดกลไกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.3) ควรส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ทั้งสายสอนและสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อผลิตงานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาชุมชน และการวิจัยสถาบันให้มากยิ่งขึ้น
2.4) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสาคัญ
กับ งานวิจั ย เพื่อพัฒ นาท้องถิ่ น และตอบสนองต่อ พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2.5) ควรจัดสรรงบประมาณการวิจัยบางส่วนให้คณะดาเนินการบริหารจัดการเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการในการทาวิจัยของคณะมากยิ่งขึ้น โดยที่คณะต้องคานึงถึงคุณภาพ
งานวิจัยด้วย
2.6) ควรติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน "1 โปรแกรม 1 งานวิจัย" อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานในโอกาสต่อไป

