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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ 

และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยการติดตาม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานมีหลักการประเมิน ดังนี้ 

1. ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยในการด าเนินงาน กระบวนการในการท างานและ
ผลการด าเนินงาน 

2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

3. มุ่งให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญต่อพันธกิจส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. มุ่งให้เกิดการท างานร่วมกันและสร้างเสริมความรู้สึกท่ีดี สร้างสรรค์และเป็นการประเมิน 

อย่างกัลยาณมิตร 
6. การประเมินไม่ซ้ าซ้อนกับการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่จะใช้ผลการประเมิน และผลการ 
ประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนราชการ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการประเมินอย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บทสรุปผู้บริหำร (Summary Report) 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินเพ่ือให้
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียด 
ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ดังนี้ 
 
หลักกำร 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินจะด าเนินการตามหลักการดังนี้ 

1. ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยในการด าเนินงาน กระบวนการในการท างานและ
ผลการด าเนินงาน 

2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

3. มุ่งให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญต่อพันธกิจส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. มุ่งให้เกิดการท างานร่วมกันและสร้างเสริมความรู้สึกที่ดี สร้างสรรค์และเป็นการ

ประเมินอย่างกัลยาณมิตร 
6. ประเมินไม่ซ้ าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. ส านักงาน กพร. และ สกอ. แต่จะใช้ผล

การประเมิน และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน  
ที่เทียบเท่าคณะ 
 2. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 
และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อการพัฒนา 
หน่วยงำนที่ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิน  
 1. มหาวิทยาลัย 
 2. คณะ  
 3. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ระยะเวลำ 
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 ช่วงเวลาการประเมิน จะประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559 ถึง  
30 กันยายน 2560)  
 
วิธีกำรประเมิน  
 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบ่งเป็น 4 ส่วน (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 40 
คะแนน 
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 ส่วนที่ 4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาล 
ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
คะแนนและเกณฑ์กำรประเมิน  
 ในการประเมินผลได้ใช้คะแนนและการประเมินในระบบคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 
 4.51 - 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
 2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
 1. การศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
 2. รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานอื่น 
 3. รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4. ข้อมูลจากการเยี่ยมชมหน่วยงานของคณะกรรมการ 
 5. แบบสอบถามการบริหารงานและคุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าหน่วยงาน 
 6. แบบการสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง 
 7. ข้อมูลอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย สรปุได้ดังนี ้
 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
28 ตัวชี้วัด ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ซึ่งจัดว่ามีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 
มีตวัชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ มีตัวชี้วัด 4 
ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 100.00 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน มี
ตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ส าหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า งบประมาณแผ่นดิน
ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 589,578,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวม 559,728,509.84 บาท คิด
เป็นร้อยละ 94.94 จัดว่าผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 96.00 เมื่อพิจารณาตามหมวดรายจ่ายโดยภาพรวมพบว่า การเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินหมวดรายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหมวดรายจ่ายงบ
ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ดังตาราง 

ตำรำง 1  แสดงผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
 

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ 
 เป้ำหมำย
รัฐบำล    

เปรียบเทียบ 
กับเป้ำหมำย    

รำยจ่ำยภำพรวม 
(ไตรมำส 4) 

589,548,300.00 559,728,509.84 94.94 96.00 - 1.06 

  รำยจ่ำยประจ ำ 309,992,267.88 280,172,477.72 90.38 98.00 - 7.62 
  รำยจ่ำยงบลงทุน 279,556,032.12 279,556,032.12 100.00 87.00 13.00 
ไตรมาส 1 589,548,300.00 115,048,441.00 19.19 30.00 - 10.51 
ไตรมาส 2 589,548,300.00 250,797,332.66 42.54 52.00 - 9.46 
ไตรมาส 3 589,548,300.00 429,983,114.69 72.93 73.00 - 0.07 
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ติดตาม และ
ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ไปด าเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเพียงใด จากการติดตาม
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปด าเนินการ
ทุกประการ ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แม้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด แต่ร้อยละของการเบิกจ่ายก็สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 (ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2559 = 86.68 ร้อยละของการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560= 
94.94) ข้อเสนอแนะเรื่องแผนการรับนักศึกษามีจ านวนลดลง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ 
แนะแนวเชิงรุก การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทียบโอน จัดระบบการจัดการเรียนการสอน 
หลายช่องทาง เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะเรื่องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรให้อยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร โดยการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการอบรมผู้ประเมินหลั กสูตรภายในระดับ
หลักสูตร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผล
ปรากฏว่า หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 50 หลักสูตร ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาภายในทั้ง 50 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100   
 ด้านการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
มหาวิทยาลัยได้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้ทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอกและ
ระดับปริญญาโท ส่วนการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการนั้นมีโครงการจัดอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการและอบรมพัฒนานักวิจัยเป็นระยะๆ รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
ให้จัดพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI ให้มากขึ้น 
 ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่สอดซึ่งติดชายแดน
ประเทศเมียนมาร์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนภาษาพม่าเพ่ิมจากการเรียนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยได้เตรียมสร้างความพร้อมเพ่ือด าเนินการในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของ
มหาวิทยาลัย 
 ส าหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น จากการติดตามและตรวจสอบของคณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะ
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กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เป็นไปตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยงทุกประการ 
 ในการเสนอแนะเรื่องการสร้างเครือข่ายกับองค์การ และหน่วยงานกับประเทศเมียนมาร์
นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้วโดยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทาลัยพะอัน
ของประเทศเมียนมาร์ โดยลงนามการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม และจะขยายความ
ร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ต่อไป  
 สร้างเครือข่ายกับองค์การและหน่วยงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (การเรียนการ
สอน การวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการ) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน 8 แห่ง 
ประเทศฟิลิปปินส์ 1 แห่ง ประเทศไต้หวัน 8 แห่ง ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ประเทศอินโดนีเซีย  
1 แห่ง ประเทศตุรกี 1 แห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 แห่ง ประเทศมาเลเซีย 3 แห่ง ประเทศลาว 
1 แห่ง ประเทศออสเตรเลีย 2 แห่ง และประเทศญี่ปุ่น 1 แห่ง   

ส่วนการสร้างเครือข่ายกับองค์การและหน่วยงานในประเทศ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความ
ร่วมมือกับด้านการวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านบริการวิชาการ 
 
ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
1. กำรผลิตบัณฑิต 

1) การรับนักศึกษา  
     ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา 2 ประเภท คือ ประเภท
โควตาและประเภทคัดเลือกทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาประเภทโควตาจาก 4 จังหวัด     
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย และ
คัดเลือกทั่วไป ซึ่งสัดส่วนประเภทโควตาและคัดเลือกทั่วไปเท่ากับ 50 : 50 ผลการรับนักศึกษา
ปรากฏดังนี้ แผนการรับนักศึกษา 47 สาขาวิชา รวม 2,525 คน มีผู้สมัครจ านวน 3,001 คน 
นักศึกษารายงานตัว จ านวน 1,688 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา 
เมื่อแยกพิจารณาตามรายคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์มีผู้สมัครเข้าศึกษามากที่สุด จ านวน 1,304 
คน แผนรับนักศึกษา จ านวน 510 คน นักศึกษารายงานตัว จ านวน 467 คน รองลงมาคือคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนรับนักศึกษา จ านวน 570 คน มีผู้สมัคร จ านวน 547 คน 
นักศึกษารายงานตัว จ านวน 370 คน คณะวิทยาการจัดการ แผนรับนักศึกษา จ านวน 420 คน มี
ผู้สมัคร จ านวน 365 คน นักศึกษารายงานตัว จ านวน 250 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนรับนักศึกษา จ านวน 280 คน มีผู้สมัคร จ านวน 295 คน นักศึกษารายงานตัว จ านวน 159 
คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนรับนักศึกษา จ านวน 350 คน มีผู้สมัคร จ านวน 242 คน 
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นักศึกษารายงานตัว จ านวน 184 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด แผนรับ
นักศึกษา จ านวน 395 คน มีผู้สมัคร จ านวน 248 คน นักศึกษารายงานตัว จ านวน 258 คน จะ
เห็นว่าทุกคณะรับนักศึกษาได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา 

2) การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาแห่งชาติ  
             จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พบว่า ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามตัวบ่งชี้ 12-14  ตัวบ่งชี้ จ านวน 50 หลักสูตร 
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านการประเมินทั้ง 50 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.5 คะแนน ของตัวบ่งชี้จ านวน 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับดี 4.0 คะแนน ของ
ตัวบ่งชี้จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับดี 4.5 
คะแนนของตัวบ่งชี้จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา
เคมี และระดับดีมาก 5.0 คะแนนของตัวบ่งชี้จ านวน 41 หลักสูตรที่เหลือทั้งหมด 

3) การได้รับรางวัล 
    ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล แยกเป็นอาจารย์ได้รับรางวัล 30 

รางวัล และนักศึกษาได้รับรางวัล 73 รางวัล ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร     
แม่สอด 21 รางวัล นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 รางวัล นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 รางวัล นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 12 รางวัล นักศึกษาครุ
ศาสตร์ 10 รางวัล และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รางวัล 

4) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
     จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2560พบว่า 
โดยรวมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีงานท าร้อยละ 71.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีงานท าร้อยละ 86.84 บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีงานท าร้อยละ 
74.86 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานท าร้อยละ 74.83 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีงานท าร้อยละ 68.94 บัณฑิตคณะครุศาสตร์มีงานท าร้อยละ 67.04 และบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด มีงานท าร้อยละ 66.05  
 
 
 

5) ด้านอาจารย์ 
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    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 339 คน แยก
เป็นระดับปริญญาตรี 20 คน (ร้อยละ 5.90) ระดับปริญญาโท 260 คน (ร้อยละ 76.70) และระดับ
ปริญญาเอก 59 คน (ร้อยละ 17.40) 

ส่วนจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แยกเป็นอาจารย์ 250 คน (ร้อยละ 
73.75) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 67 คน (ร้อยละ 19.76) และรองศาสตราจารย์ 22 คน (ร้อยละ 6.49) 
 

2. กำรวิจัย 
1) จ านวนงานวิจัย 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ท าวิจัยรวม 203 เรื่อง แยก

เป็นงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 120 เรื่อง (ร้อยละ 59.11) และงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 83 เรื่อง (ร้อยละ 40.89) 

2) แหล่งทุน 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยทั้งหมด 13,948,894.34 บาท 
แยกเป็นแหล่งทุนภายนอก (งบประมาณแผ่นดินและอ่ืนๆ) จ านวน 6,261,344.34 บาท (ร้อยละ 
55.11) แหล่งทุนภายใน (งบประมาณเงินรายได้) จ านวน 7,687,550.00 บาท (ร้อยละ 44.89)  
     3) จ านวนอาจารย์ผู้ท าวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด 

    มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งหมด 339 คน มีอาจารย์ที่ท าวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จ านวน 140 คน (ร้อยละ 41.30) แยกเป็นคณะครุศาสตร์ 39 คน (ร้อยละ 11.50) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 คน (ร้อยละ 7.37) คณะวิทยาการจัดการ 19 คน (ร้อยละ 
5.60) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 คน (ร้อยละ 5.01) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 
คน (เป็นร้อยละ 8.55) และมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด 11 คน (ร้อยละ 3.24) 

เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของอาจารย์ที่ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ 
1 : 2.42  ซึ่งจัดว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก 
     4) จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 
     จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่รวม 232 เรื่อง แยกเป็นคณะครุศาสตร์ 54 เรื่อง 
(ร้อยละ 23.28) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 เรื่อง (ร้อยละ 9.91) คณะวิทยาการ
จัดการ 30 เรื่อง (ร้อยละ 12.93) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 เรื่อง (ร้อยละ 22.41) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45 เรื่อง (ร้อยละ 19.40) และมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด 
28 เรื่อง (ร้อยละ 13.07) 
     เมื่อแยกพิจารณาตามแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ พบว่าตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติ 114 เรื่อง (ร้อยละ 49.14) ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมระดับนานาชาติ 31 
เรื่อง (ร้อยละ 13.36) ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 24 เรื่อง (ร้อยละ 10.34) ตีพิมพ์ใน
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วารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 30 เรื่อง (ร้อยละ 12.93) และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จ านวน 33 เรื่อง (ร้อยละ 14.22) รวม 232 เรื่อง      

5) เครือข่าย 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยให้สร้างเครือข่ายการวิจัย ดังนี้ 
   1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
   3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
   4) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ  
   5) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
   6) ส านักบริหารโครงการส่งเสริมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
   7) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง  
   8) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   9) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
   10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   11) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   12) สมัชชาสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร 
   13) คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐก าแพงเพชร 
 

3. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยให้ด าเนินโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม
จ านวน 104 โครงการ แยกเป็นโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน  15 โครงการ 
โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 80 โครงการ และโครงการสืบเนื่องมาจาก
โครงการพระราชด าริ จ านวน 6 โครงการ รวมใช้งบประมาณท้ังสิ้น 4,273,740 บาท 
 

4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จ านวน 22 โครงการ ได้รับงบประมาณ 2,354,900 บาท  
 

5. กำรบริหำรจัดกำร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโดยเน้นเป็นพิเศษ ดังนี้ 

1) การด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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    มหาวิทยาลัยท าการส ารวจข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร เช่น ความต้องการการพัฒนาบุคลากร ผลการประเมินประกอบของแต่ละหลักสูตร 
ข้อมูลด้านคุณภาพของอาจารย์ในปัจจุบัน เส้นทางการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
การทบทวนกรอบอัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร วางระบบการติดตามและการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นต้น 

2) การสรรหาบุคลากร 
     มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการให้มีจ านวนครบถ้วนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ดังนี้ สายวิชาการปริญญาโท 1 อัตรา 
ปริญญาเอก 2 อัตรา ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะปริญญาตรี 6 อัตรา พนักงาน
ราชการปริญญาตรี 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ 2 อัตรา และสายสนับสนุนปริญญาตรี 4 
อัตรา รวม 16 อัตรา 

3) การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
    (1) ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีความรู้ในการท า

ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ผลปรากฏว่า อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 23 คน แยกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน และรองศาสตราจารย์ 6 คน 
     (2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยให้จัดอบรมบุคลากรสาย
สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างาน จ านวน 3 ครั้ง และ
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ได้ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
โอกาสเติบโตในสายงาน เป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดีและหัวหน้ำหน่วยงำน 

 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแต่ละหน่วยงาน ผลปรากฏ ดังตาราง 

 ตำรำง 2  สรุปค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี /
คณบดี /ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก /สถำบันหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

หน่วยงำน 

ด้ำนที่ 1  
ด้ำนวิสัยทัศน์และ

ควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ 

ด้ำนที่ 2  
ด้ำนกำร

บริหำรงำน 

ด้ำนที่ 3  
ด้ำนกำร

บริหำรงำน
บุคคล 

ด้ำนที่ 4  
ด้ำนภำวะผู้น ำ
และกำรท ำงำน

เป็นทีม 

ด้ำนที่ 5  
ด้ำนกำรส่ือสำร
และกำรสร้ำง

เครือข่ำย 

ด้ำนที่ 6  
ด้ำนกำรบริหำร 

ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ผลกำร
ประเมินใน
ภำพรวม 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มาก (4.14) มาก (4.17) มาก (4.26) มาก (4.31) มาก (4.05) มาก (4.48) 4.23 0.63 ระดับมาก 
2. คณะครุศาสตร์  มากที่สุด (4.74) มากที่สุด (4.73) มากที่สุด (4.63) มากที่สุด (4.71) มากที่สุด (4.64) มากที่สุด (4.72) 4.70 0.52 ระดับมากที่สุด 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาก (3.84) มาก (3.94) มาก (3.95) มาก (4.00) มาก (3.94) มาก (4.19) 3.98 0.79 ระดับมาก 
4. คณะวิทยาการจัดการ มาก (4.34) มาก (4.00) มาก (4.07) มาก (4.01) มาก (4.05) มาก (4.07) 4.10 0.80 ระดับมาก 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาก (4.39) มาก (4.35) มาก (4.42) มาก (4.42) มาก (4.40) มาก (4.49) 4.41 0.62 ระดับมาก 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาก (3.87) มาก (3.84ฮ มาก (3.84) มาก (3.93) มาก (3.88) มาก (4.07) 3.91 0.82 ระดับมาก 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มาก (3.61) มาก (3.55) มาก (3.79) มาก (3.79) มาก (3.46) มาก (3.78) 3.66 1.14 ระดับมาก 
8. บัณฑิตวิทยาลัย มาก (3.85) มาก (3.99) มาก (3.92) มาก (3.88) มาก (3.92) มาก (3.93) 3.92 0.81 ระดับมาก 
9. ส านักงานอธิการบดี มาก (3.82) มาก (3.84) มาก (3.79) มาก (3.94) มาก (3.72) มาก (3.88) 3.83 0.77 ระดับมาก 
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาก (4.08) มาก (4.04) มาก (4.09) มาก (4.01) มาก (4.06) มาก (4.15) 4.08 0.97 ระดับมาก 
11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาก (4.49) มาก (4.32) มาก (4.26) มาก (4.54) มาก (4.38) มาก (4.45) 4.40 0.52 ระดับมาก 
12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มากที่สุด (4.65) มากที่สุด (4.73) มากที่สุด (4.67) มากที่สุด (4.73) มากที่สุด (4.63) มากที่สุด (4.78) 4.72 0.51 ระดับมากที่สุด 
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา มาก (4.33) มาก (4.39) มาก (4.32) มาก (4.35) มาก (4.08) มากที่สุด (4.51) 4.33 0.57 ระดับมาก 
14. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มาก (4.47) มากที่สุด (4.60) มาก (4.20) มาก (4.73) มาก (4.33) มากที่สุด (4.79) 4.52 0.73 ระดับมากที่สุด 
15. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มาก (3.98) มาก (4.08) มาก (4.08) มาก (4.18) มาก (3.98) มาก (4.38) 4.18 0.67 ระดับมาก 
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จากตาราง สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาลพบว่า การบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ 
ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และด้านการบริหารงานบุคคล         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 

หน่วยงานที่มีผลการประเมินการบริหารงานและธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ และส านักประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนหน่วยงานอื่น
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
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ตำรำง  3  สรุปคะแนนเฉลี่ย ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรของอธิกำรบดี /
คณบดี /ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก /สถำบันหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ที ่ หน่วยงำน 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ในกำรปฏิบัติตำม
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  

ส่วนที่ 2  
กำรพัฒนำ
องค์กำร  

ส่วนที่ 3  
กำรปฏิบัติตำม

พันธกิจ  

ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำร งำนและ

ธรรมำภิบำล  

รวม 
ระดับ 

คะแนน
เต็ม 40 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 20 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 30 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 10 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 100 

ได้
คะแนน 

1 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 38 4.75 17 4.25 26 4.33 8.46 4.23 89.46 4.47 ดี 

2 คณะครุศาสตร ์ 35 4.38 17 4.25 25 4.17 9.4 4.70 86.40 4.32 ดี 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 32 4.00 17 4.25 24 4.00 7.96 3.98 80.96 4.05 ดี 

4 คณะวิทยาการจัดการ 37 4.63 17 4.25 28 4.67 8.2 4.10 90.20 4.51 ดีมาก 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 34 4.25 15 3.75 24 4.00 8.82 4.41 80.82 4.09 ดี 

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 4.75 18 4.50 24 4.00 7.82 3.91 87.82 4.39 ดี 

7 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 32 4.00 15 3.75 25 4.17 7.5 3.75 79.50 3.98 ดี 

8 บัณฑิตวิทยาลัย 36 4.50 13 3.25 25 4.17 7.82 3.91 81.82 4.09 ดี 
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ตำรำง  3  สรุปคะแนนเฉลี่ย ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรของอธิกำรบดี /
คณบดี /ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก /สถำบันหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (ต่อ) 

ที ่ หน่วยงำน 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ในกำรปฏิบัติตำม 
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย 

ส่วนที่ 2  
กำรพัฒนำ
องค์กำร  

ส่วนที่ 3  
กำรปฏิบัติตำม

พันธกิจ  

ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริหำร งำนและ

ธรรมำภิบำล  

รวม 
ระดับ 

คะแนน
เต็ม 40 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 20 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 30 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 10 

ได้
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 100 

ได้
คะแนน 

9 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 36 4.50 15 3.75 24 4.00 8.80 4.40 83.80 4.19 ดี 

10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 33 4.13 15 3.75 25 4.17 8.16 4.08 81.16 4.06 ดี 

11 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 37 4.63 16 4.00 28 4.67 9.44 4.72 90.44 4.52 ดีมาก 

12 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 34 4.25 17 4.25 28 4.67 9.04 4.52 88.04 4.40 ดี 

13 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได ้ 36 4.50 14 3.50 27 4.50 8.36 4.18 85.36 4.27 ดี 

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 37 4.63 17 4.25 28 4.67 8.66 4.33 90.66 4.53 ดีมาก 

15 ส านักงานอธิการบด ี 34 4.25 14 3.50 27 4.50 7.66 3.83 82.66 4.13 ดี 
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ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายประมาณของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมใกล้เคียง
กับเป้าหมายรัฐบาลคือร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ร้อยละ 94.94 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนดไว้คือร้อยละ 96.00 ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการใช้จ่ายประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในปีต่อๆไป อันจะท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และ
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 92.86 นับว่าการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาและปรับปรุงตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดตัวชี้วัดให้
เกิดการท้าทายให้มากขึ้น และมีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายไตรมาส 
 2. จากการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ 
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
จ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 ซึ่งเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ถึงร้อยละ 40 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.96 ซึ่งเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร้อยละ 60 ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 3. การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยควรเน้นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนั้นโจทย์การวิจัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคมควรจะมาจากความต้องการหรือปัญหาที่เกิดจาก
ท้องถิ่น 
 4. การรับนักศึกษา พบว่ามีแนวโน้มลดลงทุกปีและรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าที่ก าหนดไว้
มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย โดยการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการผลิตบัณฑิต 
 5. ควรทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด     
ให้มีอ านาจในการตัดสินใจ โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร เพ่ือสามารถบริหาร
และการตัดสินใจในเรื่องการบริหารงาน 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด มีเขตความรับผิดชอบติดชายแดนประเทศ
เมียรมาร์ประกอบกับอ าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ 
โดยเฉพาะการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนแล้วน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการจัด
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม /โครงการต่างๆ เพ่ือรองรับในอนาคต รวมทั้งร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา 
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 7. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในเขตชายแดนประเทศเมียน
มาร์และเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนการค้า
ชายแดนแม่สอดมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ความต้องการก าลังคนหรือแรงงานที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร การค้าขายและปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะมีมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรบรรจุภาษาพม่า
ไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร และบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
แม่สอด จะต้องสื่อสารภาษาพม่าได้ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตได้งานท าในเขตเศรษฐกิจพิเศษสูงมากข้ึน 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของมหำวิทยำลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยโดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวช้ีวัด
ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พร้อมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยมี
ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน จ านวน 28 ตัวชี้วัด จ าแนกออกเป็น  

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตำรำง  4  แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน  

(ตัวช้ีวัด) 

บรรลุ 

เป้ำหมำย 

ไม่บรรลุ 

เป้ำหมำย 

1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 10 8 2 

2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 4 4 - 

3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 1 1 - 

4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 13 13 - 

รวมทั้งสิ้น 28 26 2 
 

จากตาราง พบว่าผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 28 ตัวชี้ บรรลุตามเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.86) และไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 7.14)  และมีผลการประเมินในภาพรวม 4.5568 คะแนน หรือร้อยละ 89.56 (ระดับดีมาก) 
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2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
    2.1 งบประมาณแผ่นดิน  
      มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 
589,548,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 

ตำรำง  5  แสดงผลกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดินเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยรัฐบำล 

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
เป้ำหมำย
รัฐบำล    

เปรียบเทียบ 
กับเป้ำหมำย    

รำยจ่ำยภำพรวม 589,548,300.00 559,728,509.84 94.94 96.00 -1.06 

รำยจ่ำยประจ ำ 309,992,267.88 280,172,477.72 90.38 98.00 -7.62 

งบบุคลากร 74,035,129.23 67,485,749.03 91.15 98.00 -6.85 

งบด าเนินการ  30,488,766.34 30,120,443.75 98.79 98.00 0.79 

งบเงินอุดหนุน  167,414,612.37 144,983,469.36 86.60 98.00 -11.40 

งบรายจ่ายอื่น           38,053,759.94 37,582,815.58 98.76 98.00 0.76 

รำยจ่ำยลงทุน 279,556,032.12 279,556,032.12 100.00 87.00 13.00 

งบลงทุน   279,556,032.12 279,556,032.12 100.00 87.00 13.00 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2560 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรำฟแสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยรัฐบำล 

 

รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า งบบคุลากร งบด าเนินการ งบเงินอดุหนนุ งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายลงทนุ

เปา้หมาย 95.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 87.00

รอ้ยละ 94.94 90.38 91.15 98.79 86.60 98.76 100.00

85.00

87.50

90.00

92.50

95.00

97.50

100.00
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2.2 งบประมาณเงินรายได้  

      มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ทั้งสิ้น 
148,934,578.00บาท มีผลการเบิกจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 

ตำรำง  6  แสดงผลกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ 

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 

รำยจ่ำยภำพรวม 148,934,578.00 130,991,656.90 87.952 
 งบบุคลากร 22,338,833.00 21,967,672.00 98.338 
 งบด าเนินการ 77,208,289.56 66,730,255.06 86.429 
 งบเงินอุดหนุน 2,017,100.00 1,057,500.00 52.427 
 งบรายจ่ายอื่น 2,041,600.00 409,770.00 20.071 
 งบลงทุน 45,328,755.44 40,826,459.84 90.067 

หมำยเหตุ  งบประมาณเงินรายได้ท่ีเบิกจ่าย รวมกับงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 2559  
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการ ได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิน   
ผลงำนของมหำวิทยำลัย 
  

ตำรำง  7  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ประสิทธิภาพและประสิทธผิล
โดยภาพรวมมีการใช้จา่ย
งบประมาณอยู่ในระดบัดีมาก แต่
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ
ในแต่ละไตรมาสยงัไมบ่รรลุ
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
มหาวิทยาลยัควรเร่งรัดให้มีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเปา้หมายใน
ปีงบประมาณต่อไป ส่วน
งบประมาณเงินรายได้แม้จะไมม่ี
ก าหนดเป้าหมายแต่ควรเร่งรัด
หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณให้
ด าเนินการเปน็ไปตามแผนงาน
โครงการที่ก าหนด   

1) ก าหนดให้มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
เป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2) ก าหนดมาตรการที่เคร่งครัดในการ
ขอเปลี่ยนไตรมาสในการด าเนินงาน
โครงการและการขอโอนหมวดเงิน  
3) ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณ โดยก าหนดให้
ด าเนินการในแต่ละไตรมาสไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากแผนงานโครงการ
ที่ตั้งไว้ 
4) ก าหนดตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จ
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน” ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน (A4) 

  มีการประกาศ
มาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ 
โดยด าเนนิ การในปี 
งบประมาณ 2561 
รวมทั้งติดตามผลทุก
เดือน และตั้งเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ในปีงบ 
ประมาณ 2561 

2. ในภาวะที่นักศึกษาลดลง  
มหาวิทยาลยัควรด าเนนิการ
ทบทวนแผนการรับนักศึกษา     
โดยมีมาตรการรองรับ เช่น การ
สร้างหลักสูตรใหม่ จัดระบบการ

1) เชิญประชุมคณะ/หลักสูตรหารือ
เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษา 
2) จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
KPRU ROAD SHOW  

   มหาวิทยาลยัมีการ
ประชาสัมพนัธ์ทั่วถึง
มากข้ึน รวมทั้งทุกคณะ
และทุกหลักสูตรร่วม
ออกแนะแนวกิจกรรม 
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เรียนการสอนในหลายๆ ช่องทาง 
หลักสูตรเทียบโอน 

3) จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก   
4) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5)  ใ ห้มีการรับสมัครนักศึกษา ใน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี(เทียบโอน) 
6) ประชุมพิจารณางดรับนักศึกษา
บางสาขาวิชา 
7) จัดท าหลักสูตรใหม่ 
8) เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

KPRU ROAD SHOW 
แนะแนวการศึกษาต่อ
และได้พิจารณางดรับ
นักศึกษาที่มีผูส้มัคร  
ไม่ถึง 5 คน จ านวน 3 
สาขาวชิาดงันี ้
1. สาขาวิชาบรรณา 
รักษศาสตร์และสาร 
สนเทศศาสตร์ระดบั 
ปริญญาตรี 4 ป ี
2. สาขาวิชาการเงินการ
ธนาคาร ระดบัปริญญา
ตรี 4 ปี (เทียบโอน) 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบั
ปริญญาตรี 4 ปี  
(เทียบโอน) 

3. ควรยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 
ให้สูงยิ่งขึ้น อย่างน้อยควรอยู่ใน
ระดับดี 

1) ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตร และคณะ ปีการศึกษาละ    
2 คร้ัง 
2) โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน
ระดับหลักสูตร   
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (รายองค์ประกอบ) 
จ านวน 3 คร้ัง 
 
  

   มีแผนด าเนนิงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561และมีโครงการ
ฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร 
รวมทั้งกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
หลักสูตร (รายองค์ 
ประกอบ) รับผิดชอบ
โดยส านักประกนั
คุณภาพการศึกษา 
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4. การพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มี
คุณวุฒิสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และต าแหน่งทาง
วิชาการควรมีแผนพัฒนาและ
ต่อเนื่องและก ากับให้เป็นไปตาม
แผน ส าหรับการพัฒนาอาจารย์
เพือ่ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น ควร
พิจารณาความหลากหลายของ
สถาบนัและคุณภาพมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดว้ย 

1) มหาวิทยาลยัให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาของอาจารย์ ในระดบั
ปริญญาเอก ตั้งแต่ ปี 2553 ถึง 
ปัจจุบนั ได้รบัทุนทั้งหมด 101 คน 
จากทั้ง 6 คณะ โดยส าเร็จการศึกษา
ทุกปี และปรับเงินสนับสนุน
การศึกษาเพ่ิม พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน และ
คุณภาพมาตรฐานของสถาบัน 
2) การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อใช้ใน
การพัฒนาการท าผลงานทาง
วิชาการ และให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 

1) การพัฒนาอาจารย ์
- คณะครุศาสตร์  19 
คน/ส าเร็จการศึกษา
แล้ว 4 คน 
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 23  
คน/ส าเร็จการศึกษา
แล้ว 4 คน 
- คณะวิทยาการจัดการ 
17 คน/ส าเร็จการศึกษา
แล้ว 4 คน 
- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 คน /ยังไม่
มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
-คณะเทคโนโลยีอุตสา 
หกรรม 22 คน/ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 3 คน-
มรภ.กพ.แม่สอด 12 
คน/ส าเร็จการศึกษา
แล้ว 2 คน 
2) จัดโครงการอบรม  
เร่ือง การท าผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ วนัที่  30 พ.ค. 
60 ณ อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 120 คน 

5. เนื่องจากการเผยแพร่งานวิจยั
ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอในที่
ประชุมระดบัชาติและนานาชาต ิ
แต่มีจ านวนผลงานวิจัยที่ตพีิมพใ์น
บทความวิจยัหรือบทความวิชา 
การฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวาร 

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการเขียน
บทความเพื่อลงในวารสาร 
2) จัดกิจกรรมที่เชิดชูบทความดเีด่น 

- โครงการ 1 อาจารย์ 1 
ผลงานวชิาการดา้น
งานวิจยั 
- โครงการ การส่งเสริม
การจัดการความรู้ 
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สารวิชาการที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูล TCI ยังน้อย เพียงร้อยละ 
20.32 จึงควรพัฒนาการเผยแพร่
งานวิจยัลงในวารสารให้มากข้ึน 
โดยการให้ความรู้ทักษะในการ
เขียนบทความเพื่อลงในวารสาร  
พร้อมทั้งเชิดชูบทความวิจัยดีเดน่ 

- โครงการการจัดท า
และสนบัสนุนการจัดท า
วารสาร 
- โครงการ KPRU 
วิชาการของสถาบันวจิัย
และพัฒนา 
- โครงการ 1 อาจารย์ 1 
ผลงานวชิาการดา้น
งานวิจยั 

6. มหาวิทยาลัยมีจุดเดน่ที่มีท าเล
ที่ตั้งใกล้กับชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนคือ
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดย
เฉพาะที่ศูนย์การศึกษาแม่สอด
ของมหาวิทยาลัยฯ จงึเป็นโอกาส
อันดีในการท าความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบนั การ 
ศึกษา องค์กร หน่วยงานฯลฯ ใน
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เช่น
การผลิตบัณฑิตครู ภาษาประจ า
ชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
งานบริการวิชาการที่นา่จะท าไดด้ี
ในระยะแรกๆ คือเปิดการอบรม
วิชาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบริการ
เน้นที่เก่ียวข้องกับการค้าชายแดน 
เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษี ธุรกิจค้า
ปลีก บัญชี โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง 
กฎหมายเบื้องต้นของ 2 ประเทศ 
โดยจัดเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลา
ศึกษาต่อเนื่องระยะสัน้จบแลว้ได้
ประกาศนียบัตรหลักสูตรที่จัด  

1) ส ารวจศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ทั้ง
ทางดา้นบุคลากร แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
2) ส ารวจความต้องการการได้รบัการ
พัฒนาจากหน่วยงานราชการ บริษัท  
ร้านค้า ประชาชน และเยาวชน  
3) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และบริบทของพื้นที ่
4) จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการ
พัฒนาตามความต้องการของ
หน่วยงานและประชาชนในพืน้ที่ 
5) ประสานการจัดท าแนวปฏิบตัิการ
เทียบโอนจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น กบัการเทียบโอนรายวชิา
เพื่อสะสมหน่วยกิต 

  อยู่ในระหว่างด าเนนิ 
การในปีงบประมาณ 
2561 
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มีทั้ง 2 ภาษาสามารถเอ้ือให้คนทั้ง
สองประเทศสามารถเข้าศึกษา
อบรมได้ 
7. การบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการ
บริหารความเสี่ยง แต่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมีข้อสังเกตว่า 
การบริหารความเสี่ยงเปน็
เครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ควบคู่กับ
การวางแผนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานขององค์การ เพราะ
การน าแผนไปปฏบิัติหรือการ
ด าเนินการตามแผนที่วางไวน้ั้น
อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นใน
ระหว่างด าเนนิการท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนไมบ่รรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผูบ้ริหารจึงต้อง
วางแผนบริหารความเสี่ยงตาม
หลักการการบริหารความเสี่ยง 
โดยวิเคราะห์แผนวา่ในแต่ละกล
ยุทธ์โครงการ/กิจกรรมในแผนนัน้ 
อาจมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบา้งที่มี
โอกาสเกิดขึ้นแล้วจะด าเนินการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วน ามา
ก าหนดเป็นประเภทความเสี่ยง
และวางแผนบริหารความเสี่ยง 
มิใช่น าปัญหาหรือเร่ืองที่ไม่อยู่ใน
แผนมาด าเนินการ 

  1) ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การบริหารความเสี่ยงระดบัสถาบัน 
และปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงระดบัสถาบัน 
   - จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดบัสถาบัน ฉบับ
ใหม่ (ระบุคณะกรรมการแต่ละด้านให้
ชัดเจน เช่น ด้านกลยุทธ์ ดา้นการ
ปฏิบัติงาน ดา้นงบประมาณ ดา้น
นักศึกษาฯลฯ) 
   - ประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงระดบัสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยชี้แจง 
สร้างความเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างความเสี่ยงกบัปัญหาและการ
บริหารความเสี่ยงก าหนดให้คณะ 
กรรมการท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
   - วางแผนก ากับและติดตามแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  

  1) ติดตามความกา้ว 
หน้าผลการด าเนนิงาน
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  
รอบ 6 เดือน 
   2) ติดตามความ 
ก้าวหน้าผลการด าเนนิ 
งานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  
รอบ 12 เดือน 
   3) จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร
และสภามหาวิทยาลัย 
   4) จัดท าแผนก ากับ
และติดตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2561 
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8.  มหาวิทยาลัย มีเขตบริการทาง
การศึกษาที่อยู่ชายแดน ติดต่อกบั
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ สมควร
สร้างเครือข่ายทางศิลปะและ
วัฒนธรรม กับสถาบนัหรือองค์กร 
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ของประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ รวมทั้งกลุ่มชาติพนัธุท์ี่
อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลยั ให้จริงจัง และเปน็
รูปธรรมมากข้ึน 

   มหาวิทยาลยั ด าเนนิการติดตอ่
ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย
ทางดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
สถาบนัหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
สหภาพเมียนมาร์และจัดท าข้อตกลง 
(MOU) ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ  
มหาวิทยาลยัพะอันของสหภาพ   
เมียนมาร ์

   มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลยัพะอันของ
สหภาพเมียนมาร ์

9.  มหาวิทยาลัยมชีื่อเสียงในด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มาเปน็เวลายาวนาน  
จึงสมควรรวบรวม ประวตัิความ
เป็นมา ความเชื่อมโยงในการ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม การ
วิจัยสร้างสรรค์ การประดิษฐ์
คิดค้น ให้เป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังให้
ยั่งยืนสบืไป 

   มหาวิทยาลยั ด าเนนิงานดังนี ้
   1) ประชุมคณะกรรมการ         
เพื่อก าหนดโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางดา้นศลิปวฒันธรรม 
   2) ด าเนินการพฒันาระบบ
สารสนเทศทางดา้นศลิปวฒันธรรม 
   3) ประชาสัมพนัธ์การใช้ระบบ
สารสนเทศดา้นศลิปวฒันธรรมให้กับ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
   4) ประเมินระบบสารสนเทศ
ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม 

   มีสารสนเทศดา้น
ศิลปวัฒนธรรม เช่น 
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
การประดิษฐ์คิดค้น 
หรือข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
    มีการประชาสัมพนัธ์
ให้บุคคลทั่วไปหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
สืบค้น เรียนรู้ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
2.  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 จากการติดตามตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง
โดยท าการตั้งแต่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.2560/ปีการศึกษา 
2559 พบว่ามหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้ 

1) O1/ การได้รับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิจัยของหลักสูตรในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2) O2/ หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินในระดับดี ติดต่อกัน 3 ปี 
3) St1/ จ านวนนักศึกษารับเข้าของบางหลักสูตรมีแนวโน้มลดลง 
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H1/อุบัติเหตุจากการจราจร

St2/การออกกลางคันของนักศึกษา

St1/จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง

O2/หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินระดับดี

O1/การได้รับตีพิมพ์ผลงานของหลักสูตร

ผลด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 /ปีกำรศึกษำ 2559

รอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน

4) St2/ การออกกลางคันของนักศึกษา 
5) F1/ ความคลาดเคลื่อนของรายงานทางการเงิน (เงินรายได้จากการลงทะเบียนของ

นักศึกษา) 
6) H1/ อุบัติเหตุจากการจราจรของผู้ใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัย(ถนนบริเวณคันคลอง) 
7) H2/ การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัย 
โดยความเสี่ยงเรื่องที่ 1 – 4 ก าหนดให้จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง มีระยะเวลา

ด าเนินการตามแผนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560และความเสี่ยงเรื่องที่ 5 – 7 ก าหนดให้จัดท า
เป็นมาตรการป้องกัน มีระยะเวลาด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560– 2561 

การติดตามผลด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน ได้ท าการติดตาม
ผลด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงแต่ละเรื่อง จ านวน 2 ครั้ง รายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุม  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ผลการด าเนินงานพบว่า มีความก้าวหน้าในภาพรวม ร้อยละ 65.5  

2) ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60 ผลการด างานพบว่า มีความก้าวหน้าในภาพรวม ร้อยละ 88.5 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
1. กำรผลิตบัณฑิต 

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา ซึ่งเป็นการ
รับสมัครนักศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 
และพิจิตร และประเภทคัดเลือกทั่วไป โดยก าหนดสัดส่วนการรับประเภทโควตา และประเภท
คัดเลือกท่ัวไป เป็น 50:50 ซึ่งมีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามตาราง 

 
ตำรำง  8 แผนกำรรับนักศึกษำ กำรรับสมัครและจ ำนวนผู้รำยงำนตัว 

คณะ 
จ ำนวน

สำขำวิชำ 
แผนรับ
นักศึกษำ 

จ ำนวน
ผู้สมัคร 

จ ำนวน
รำยงำนตัว 

ร้อยละของ
นักศึกษำ 
ตำมแผน 

1. ครุศาสตร์ 10 510 1,304 467 91.57 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 570 547 370 64.91 
3. วิทยาการจัดการ 8 420 365 250 59.52 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 280 295 159 56.79 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 350 242 184 52.57 
6. มรภ.กพ. แม่สอด 8* 395 248 258** 65.32 

รวม 47 2,525 3,001 1,688 66.85 
 

หมำยเหตุ  *   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็นหลักสูตรร่วมกับ      
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใช้ มคอ. 2 ร่วมกัน 
     ** สมัครและรายตัวเพ่ิมเติม 
 

 จากตารางพบว่า ภาพรวมทุกคณะมีการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 66.85) 
คณะที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับมากที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 91.57) รองลงมา 
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (ร้อยละ 65.32) คณะที่มีนักศึกษาน้อยที่สุดคือ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 52.57) 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรหมายถึงร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 
ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มี 12 
ข้อ ดังตาราง 
ตำรำง  9  ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ( KPI )  

ข้อที่ ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ( KPI ) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3    
และมคอ. 4   (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จาก ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตำรำง  10  สรุปผลกำรด ำเนินกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) แยกตำมหลักสูตรดังนี้ 
 

ตำรำง  10  (ต่อ) คณะครุศำสตร์  

      สรุปผลกำรด ำเนนิกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แยกตำมหลักสูตรดังนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ คะแนน ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาสงัคมศึกษา          *   100 5 ผ่ำน 
2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาคณิตศาสตร์          *   100 5 ผ่ำน 
3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาไทย        *  *   100 5 ผ่ำน 
4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาจีน          *   100 5 ผ่ำน 
5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ        *  *   100 5 ผ่ำน 
6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป             91.67 4.5 ผ่ำน 
7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาพลศึกษา        *  *   90 4.5 ผ่ำน 
8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา             100 5 ผ่ำน 
9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาการประถมศึกษา        *  *  * 100 5 ผ่ำน 
10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย        *  *   80 3.5 ผ่ำน 
11 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา          *   100 5 ผ่ำน 
12 หลักสตูรปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา        *   * * 100 5 ผ่ำน 
13 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพคร ู            * 100 5 ผ่ำน 

14 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา 

       *  *   100 5 ผ่ำน 

หมำยเหตุ   มีการด าเนินงานแต่ไม่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ, * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้  
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ตำรำง  10  (ต่อ) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

      สรุปผลกำรด ำเนนิกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แยกตำมหลักสูตรดังนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ คะแนน ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต        *  *   100 5 ผ่ำน  
2 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต        *  *   100 5 ผ่ำน  
3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาการพัฒนาสังคม             100 5 ผ่ำน  

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิจิตรศลิป์และ
ประยุกตศ์ิลป ์

       *  *   100 5 ผ่ำน  

5 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

       *  *   100 5 ผ่ำน  

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาภาษาไทย          *   100 5 ผ่ำน  
7 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาภาษาอังกฤษ        *  *   100 5 ผ่ำน  
8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาภาษาจีน        *  *   100 5 ผ่ำน  
9 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาภูมิศาสตรส์ารสนเทศ       *   *   100 5 ผ่ำน  
10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาดนตรีศึกษา          *   100 5 ผ่ำน  

11 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 

       *  *   100 5 ผ่ำน  

หมำยเหตุ   มีการด าเนินงานแต่ไม่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ, * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ 
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ตำรำง  10  (ต่อ) คณะวิทยำกำรจัดกำร 

      สรุปผลกำรด ำเนนิกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แยกตำมหลักสูตรดังนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ คะแนน ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป        *  *   100 5 ผ่ำน 
2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการตลาด        *  *   100 5 ผ่ำน 
3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร        *  *   100 5 ผ่ำน 
4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ        *  *   100 5 ผ่ำน 
5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง        *  * * * 100 5 ผ่ำน 
6 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ        *  *   100 5 ผ่ำน 
7 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม        *  *   100 5 ผ่ำน 
8 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต        *    * 100 5 ผ่ำน 

หมำยเหตุ   มีการด าเนินงานแต่ไม่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ, * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้  
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ตำรำง  10  (ต่อ) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

      สรุปผลกำรด ำเนนิกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แยกตำมหลักสูตรดังนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ คะแนน ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์             100 5 ผ่ำน 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

       *     90.91 4.5 ผ่ำน 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี             90.91 4.5 ผ่ำน 
4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคม ี           * * 90.91 4.5 ผ่ำน 
5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม             100 5 ผ่ำน 
6 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์          *  * 88.89 4 ผ่ำน 
7 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์             100 5 ผ่ำน 
8 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        *    * 100 5 ผ่ำน 
9 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา        *     100 5 ผ่ำน 
10 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์        *  *   100 5 ผ่ำน 

หมำยเหตุ   มีการด าเนินงานแต่ไม่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ, * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้  
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ตำรำง  10  (ต่อ) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แยกตำมหลักสูตรดังนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ คะแนน ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม        *     100 5 ผ่ำน 
2 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์             100 5 ผ่ำน 

3 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

       *  *   100 5 ผ่ำน 

4 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการจดัการโลจสิติกส์        *  *   100 5 ผ่ำน 
5 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน        *  *  * 100 5 ผ่ำน 
6 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง           * * 100 5 ผ่ำน 
7 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์       * *  * * * 100 5 ผ่ำน 

หมำยเหตุ    มีการด าเนินงานแต่ไม่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ, * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้  
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมโดยด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีบัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (กรณีบัณฑิตศึกษา) 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (กรณีบัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (กรณีบัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณี
บัณฑิตศึกษา) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (กรณีบัณฑิตศึกษา) ภาระงานอาจา รย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีบัณฑิตศึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (กรณีบัณฑิตศึกษา) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี หลักสูตร 4 ปี) (ต้องไม่มีเกิน 6 ปี หลักสูตร 5 ปี) ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)   

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 หลักสูตรรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ (สกอ.) และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคะแนนผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย) 3.15 คะแนน 
(ระดับพอใช้) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง และระดับดี  ดังนี้ 

ตำรำง  11  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหำวิทยำลัย)  

คณะ 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 

คะแนน ระดับคุณภำพ คะแนน ระดับคุณภำพ 
ครุศาสตร ์ 2.96 พอใช้ 3.25 พอใช้ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2.73 พอใช้ 2.96 พอใช้ 
วิทยาการจัดการ 3.14 พอใช้ 3.32 พอใช้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.01 พอใช้ 3.05 พอใช้ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.83 พอใช้ 3.16 พอใช้ 
มรภ.กพ.แม่สอด 3.07 พอใช้ 3.30 พอใช้ 

ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 2.93* พอใช้ 3.15* พอใช้ 

 หมำยเหตุ  ในระดับมหาวิทยาลัยไม่นับคะแนนรวม เนื่องจากเป็นผลการประเมินของหลักสูตรที่ใช้ มคอ.2 
ร่วมกับ มรภ.ก าแพงเพชร 

จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ในทุกหน่วยงาน
และมีผลการประเมินที่ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมในปีการศึกษา 2558    

ผลการด าเนินงานของคณะตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะ ทั้ง 5 สามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัย
ได้มีการก ากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการ
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ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด ซึ่งมีคะแนนผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับ
มหาวิทยาลัย) 4.20 คะแนน (ระดับดี) จ าแนกรายคณะ ได้ดังนี้ 

 
ตำรำง   12  แสดงผลกำรบริหำรงำนของคณะ  

คณะ 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 

คะแนน ระดับคุณภำพ คะแนน ระดับคุณภำพ 
ครุศาสตร ์ 3.81 ดี 4.36 ดี 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 4.07 ดี 3.84 ดี 
วิทยาการจัดการ 4.31 ดี 4.49 ดี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.40 ดี 4.29 ดี 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.12 ดี 4.27 ดี 
มรภ.กพ.แม่สอด 1.83* - 4.27 ดี 

ผลกำรบริหำรงำนคณะ 3.76 ดี 4.20 ดี 
หมำยเหตุ  * ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 สอดคล้องกับระบบ CHE QA Online (30 ก.ย. 60) 
 

 จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 5.2 ในปีการศึกษา 2559 ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(4.20) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกคณะ มีเพียงคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการ
บริหารงานลดลง แต่เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 โดยรวมแล้วนับว่าการบริหารงานของคณะโดยรวมดีข้ึนอย่างชัดเจน 
 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังแสดงได้ตามตาราง 

ตำรำง  13  แสดงควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะ 
จ ำนวน

สำขำวิชำ 
ควำม 

พึงพอใจเฉลี่ย 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ดีมำก ดี พอใช้ 
ครุศาสตร ์ 14 4.42 4 10 - 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 11 4.40 2 8 1 
วิทยาการจัดการ 8 4.22 - 8 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 4.36 - 7 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 4.33 - 10 - 

รวม 30 4.35 6 43 1 
  

จากตารางพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 6 สาขาวิชา ระดับดี จ านวน 43 สาขาวิชา และระดับพอใช้ 1 สาขาวิชา นับได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ค่อนข้างมาก 
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กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวช้ีวัด) 
 ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้ 

 1) ระดับนำนำชำติ 
 1. น.ส.ณัฐมน อาจกล้า นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาฟุตซอ
หญิง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศมาเลเซีย 

 2) ระดับชำติ 
 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Fusion jazz Thailand university music 
awards ระดับประเทศ (อุดมศึกษา)   
 2. น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู นักศึกษาโปรแกรมวิชา เคมี (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ เหรียญ
ทองแดง กีฬาฟุตซอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” 2560  
 3. น.ส.ฐาปนิตา คุ้มเพ่ือน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงการ Love Your Local 
Love Your City 2016 (เป็นโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน) สสส. และ ศูนย์สร้างสรรค์ 
(TCDC) 
 4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดแผนธุรกิจสินค้าเกษตร
ปลอดภัยแปรรูปอาเซียน ครั้งที่ 3 
 5. นายจีระพงศ์ ปาทิพย์ นายสุรเชษฐ์ ศรีอ านวยโชค และนายเกรียงไกร พรหมนิยม นักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด epub ระดับประเทศ จาก 
NECTEC 

 3) ระดับภูมิภำค 
 1. นายสิทธิกร ขุนพิลึก นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสร้อยสุวรรณ 
ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดตัวแทนภาคเหนือ ในการร่วมเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดที่แก้ไขปัญหาชุมชน 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือรองรับ Thailand 4.0 ณ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมเจราการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 2. นายนิรวิทธ์ สุวรรณเลิศ และนายจักรพันธ์ ตองใจ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการ
พัฒนาระบบตรวจจับการล้มผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IOT (ภาคเหนือ)  

 4) ระดับมหำวิทยำลัย 
 1. น.ส.อัจฉราพร เมทา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลระดับดีเด่น ในการ
น า เสนอผลงานประเภท Poster Presentation The 5 th Undergraduate Applied Mathematics Conference 
(UAMC 2016) งานประชุมวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้ งที่ 5 คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 2. น.ส.ศิริวรรณ บุญเกิด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.ภาณุมาส อุ่นสมัย สาขาวิชาเคมี น.ส.นฤมล กริน
คีรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม น.ส.ธัญลักษณ์ พุ่มสลิด  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  น.ส.ชราภรณ์ น้อยพันธ์ 
สาขาวิชาชีววิทยา นายทรงชัย แซ่ย่าง  สาขาวิชาฟิสิกส์ น.ส.จินตนา พรมวงษ์ป้อ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร น.ส.อัจฉราพร เมทา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประเภทที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2559 ผู้สอบได้คะแนนรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 3. น.ส.ศิรประภา แก้วโต น.ส.เบญจวรรณ แก้วลือไชย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนายณัฐพงษ์ หาดแก้ว สาขา
วิชาทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่น
ทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 49 ประจ าปี 2559 ประเภทที่ 1 นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู้สอบได้
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกวิชา (GPAX) เป็นที่ 1 ในแต่ละกลุ่มวิชา  
 4. น.ส.นฤมล นิตุทอน และนางสาวหงส์เหม ชากรณ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รางวัล “BEST 
PAPER AWARD” การน าเสนอผลงานวิจัย คือ  
     1 )  บทความ เรื่ อ ง  “Application of Mathematical Model for the Investigation of Land Use on 
Streamflow and Suspended Sediment in Khlong Wang Chao Watershed Kamphaeng Phet Province”  
    2) บทความเรื่อง “การศึกษาระเสียงและเสียงรบกวนบริเวณการจราจรหนาแน่นในเขตเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 5. นายนิรุ กุลคิด นายอมรเทพ พุกนัด น.ส.กัญญาพัชร เสียงสุขสันต์ และน.ส.สายชล หวังพิทักษ์วงศ์นักศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6   
  
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
 

ตำรำง  14  แสดงภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

คณะ จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนแบบ 
สอบถำม 

มีงำนท ำ
ก่อนส ำเร็จ 

มีงำนท ำหลัง
ส ำเร็จ 

ศึกษำต่อ 
ร้อยละ 

กำรมีงำนท ำ 
2560 2559 

ครุศาสตร์ 1149 980 0 677 0 67.04 91.16 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 379 349 47 226 0 78.22 76.11 
วิทยาการจัดการ 263 215 24 143 0 77.67 91.16 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 191 164 2 113 0 70.12 86.99 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 82 6 66 0 86.80 89.47 
มรภ.กพ. แม่สอด 160 130 12 72 0 71.54 90.67 

รวม 1,235 1,912 100 1,277 0 71.72 87.87 
 

จากตารางพบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยบัณฑิตทุกคณะมีงานท าร้อยละ 71.72 โดยคณะที่บัณฑิตงานมีงานท า
มากที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 86.80) รองลงมา คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 
78.22) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 77.67) และคณะที่บัณฑิตมีงานท าน้อยที่สุด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 
67.04) เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าบัณฑิตมีงานท าลดลง 

ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ผลงำน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 339 คน จ าแนก
เป็นระดับปริญญาตรี 20 คน (ร้อยละ 5.90) ระดับปริญญาโท 260 คน (ร้อยละ 76.70) และระดับปริญญาเอก 59 คน 
(ร้อยละ 17.40) จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกเป็นอาจารย์ 250 คน (ร้อยละ 73.75) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 67 คน (ร้อยละ 19.76) และรองศาสตราจารย์ 22 คน (ร้อยละ 6.49) 
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ตำรำง  15  แสดงกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

คณะ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบ 2559 (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบ 2560 (คน) 

อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ครุศาสตร ์ 63 10 8 0 81 51 15 9 0 75 
มนุษยศาสตร์ฯ 82 8 6 0 96 71 8 6 0 85 
วิทยาการจัดการ 30 12 1 0 43 32 13 1 0 46 
วิทยาศาสตร์ฯ 30 21 5 0 56 22 19 5 0 46 
เทคโนโลยีฯ 41 8 2 0 51 37 10 1 0 48 
มรภ.กพ.แม่สอด 36 3 0 0 39 37 2 0 0 39 

รวมทั้งสิ้น 282 62 22 0 366 250 67 22 0 339 

 
ตำรำง  16  แสดงกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล คณะ 
ต ำแหน่งทำง 

วิชำกำร 
วันที่ได้รับ 
กำรแต่งต้ัง 

วันที่สภำ 
อนุมัติ 

1 รศ.มณัฑนา จรยิรัตนไ์พศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองศาสตราจารย ์ 17 ก.ย.59 17 พ.ย.59 
2 รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย ์ 31 ส.ค.58 17 พ.ย.59 
3 รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ ครุศาสตร ์ รองศาสตราจารย ์ 19 มี.ค.60 18 พ.ค.60 
4 รศ.ธีระ  วงศ์เนตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองศาสตราจารย ์ 16 ม.ค.60 18 พ.ค.60 
5 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บมุ ี ครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 31 มี.ค.59 18 พ.ค.60 
6 ผศ.พรหมเมศ วรีะพันธ ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 เม.ย.60 21 ก.ย.60 
7 รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองศาสตราจารย ์ 8 ก.พ.60 21 ก.ย.60 
8 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ครุศาสตร ์ รองศาสตราจารย ์ 13 มิ.ย.60 21 ก.ย.560 

 

ตำรำง  17  แสดงกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล คณะ 
ต ำแหน่งทำง 

วิชำกำร 
วันที่ได้รับ 
กำรแต่งต้ัง 

วันที่สภำ 
อนุมัติ 

1 ผศ.ชลชลติา แตงนารา ครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 25 ก.ค.59 17 พ.ย.59 
2 ผศ.อานนท์วงษ์มณ ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 18 พ.ย.59 15 ธ.ค.59 
3 ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14 มิ.ย.59 2 มี.ค.60 
4 ผศ.สรุินทร์ เพชรไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26 ธ.ค.59 18 พ.ค.60 
5 ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 18 ม.ค.60 18 พ.ค.60 
6 ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 มี.ค.60 18 พ.ค.60 
7 ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า ครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 18 เม.ย.60 18 พ.ค.60 
8 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 27 มี.ค.60 18 พ.ค.60 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล คณะ 
ต ำแหน่งทำง 

วิชำกำร 
วันที่ได้รับ 
กำรแต่งต้ัง 

วันที่สภำ 
อนุมัติ 

9 ผศ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า ครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 เม.ย.60 18 พ.ค.60 
10 ผศ.วรวุฒิ บุตรด ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 23 มี.ค.60 18 พ.ค.60 
11 ผศ.ปาริชาต เตชะ ครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 พ.ค.60 18 พ.ค.60 
12 ผศ.ธนิรตัน์ ยอดด าเนิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 11 ก.ค.60 21 ก.ย.60 
13 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี วิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 17 ส.ค.60 21 ก.ย.60 
14 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 27 พ.ค.60 21 ก.ย.60 
15 ผศ.วันชัย เพ็งวัน มรภ.กพ. แมส่อด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26 ก.ค.60 21 ก.ย.60 

 
2. กำรวิจัย 

   จ ำนวนงำนวิจัย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรได้จัดท าวิจัย โดยจ านวนงานวิจัยรวม 203 
เรื่อง จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ตำรำง  18  แสดงประเภทและจ ำนวนงำนวิจัย 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 

งานวิจยัตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน 120 59.11 
งานวิจยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 83 40.89 

รวม 203 100.00 
  

จากตารางพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรได้จัดท าวิจัย รวมทั้งสิ้น 203 เรื่อง โดยมีงานวิจัยตาม
ศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน จ านวน 120 เรื่อง (ร้อยละ 59.11) และงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ จ านวน 
83 เรื่อง (ร้อยละ 40.89) 
   
  ทุนและแหล่งทุน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรได้รับทุนวิจัย โดยจ านวนงบประมาณทุน
วิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
 
ตำรำง  19  แสดงจ ำนวนและร้อยละของงบประมำณทุนวิจัยท่ีได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 

แหล่งทุนภายใน (งบเงินรายได้) 7,687,550.00 44.89 
แหล่งทุนภายนอก (งบแผ่นดินและอ่ืนๆ) 6,261,344.34 55.11 

รวม 13,948,894.34 100.00 
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จ ำนวนอำจำรย์ผู้ท ำวิจัยต่ออำจำรย์ท้ังหมด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุน 
การวิจัย โดยจ านวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย นับเป็นผู้ท าวิจัยจ าแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 
ตำรำง  20  แสดงจ ำนวนและร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ท่ีท ำวิจัย จ ำแนกตำมปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ จ ำนวนอำจำรย์ท่ีท ำวิจัย จ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด ร้อยละ 
2558 150 365 41.10 
2559 139 366 37.98 
2560 140 339 41.30 
 

จากตารางพบว่า จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจ านวน 140 คน (ร้อยละ 41.30)  
ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  
จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ตำรำง  21  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เรื่อง) ร้อยละ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 114 49.14 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 31 13.36 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 24 10.34 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 30 12.93 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 33 14.22 

รวม 232 100.00 
 

จากตารางพบว่า ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ทั้งสิ้น 232 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็น บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 114 เรื่อง (ร้อยละ 49.14) รองลงมา ได้แก่ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 33 เรื่อง (ร้อยละ 14.12) ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 
31 เรื่อง (ร้อยละ 13.36) ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 จ านวน 30 เรื่อง (ร้อยละ 12.93) และตีพิมพ์ในวารสาร TCI  
กลุ่ม 2 จ านวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 10.34) 
 
เครือข่ำย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย จ านวน 13 เครือข่าย ดังนี้ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    2) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
    3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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    4) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ  
    5) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
    6) ส านักบริหารโครงการส่งเสริมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
    7) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง  
   8) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    9) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
    10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    11) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    

12) สมัชชาสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร 
    13) คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐก าแพงเพชร 
 
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

   จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยให้ด าเนินโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน 104 โครงการ 

โดยมีโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 15 โครงการ โครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 80 โครงการ และโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ จ านวน 6 โครงการ รวมใช้งบประมาณด าเนิน
โครงการการบริการวิชาการท้ังสิ้น 4,273,740 บาท ดังนี้ 

   3.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
1. โครงการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์  
2. การส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ งานยุติธรรมชุมชน”  

  3. ค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ AEC (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)  4. อบรม“การเพ่ิม
มูลค่าของอาหารและการท าการตลาดอาหารพื้นบ้าน” ให้กับประชาชน ต าบลไตรตรึงษ์  

  5. อบรม “เทคนิคการตกแต่งเวทีด้วยการจับจีบผ้า” ให้กับประชาชน ต าบลไตรตรึงษ์  
  6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ ให้กับชุมชนหนองหลวง  
  7. อบรมการจัดการธนาคารขยะ ให้กับชุมชนหนองหลวง  
  8. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ให้กับชุมชนไตรตรึงษ์  
  9. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารชุมชนต าบลไตรตรึงษ์  

10. การอบรมเรื่อง “การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว” แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ต าบลไตรตรึงษ์  
11. การอบรมเรื่อง “การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว” แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ต าบลไตรตรึงษ์  
12. การอบรมเรื่อง “การท าน้ ายาไล่แมลง” แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ต าบลหนองหลวง  
13. อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กับบุคลากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  
14. อบรมการจัดการคุณภาพสินค้าเพ่ือให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ อย. ให้กับประชาชน ชุมชน

ไตรตรึงษ์  
15. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าน้ าหมักชีวภาพและการท าบัญชีรายรับรายจ่าย”  
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   3.2 โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
1. โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
2. ค่ายการประถมศึกษาอาสาพัฒนา 
3. โครงการสังคมศึกษาบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ 
4. อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ชุมชนโดยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. โครงการวิทยาศาสตร์แสนสนุก 
6. ปฐมวัย จิตอาสา พัฒนาสังคม 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 
8. การบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์สู่การบริการวิชาการ 
9. ค่ายพลศึกษา 
10. ค่ายสร้างครูภาษาไทย 
11. โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะมนุษยศาสตร์ 
12. โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ 
13. บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
14. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 

 15. โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน 
 16. อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น 

17. ดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน 
18. บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
19. ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 
20. ปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้ายจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
21. การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
22. สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลี่ยมล้ า 
23. การอบรมนาฎศิลป์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางนาฎศิลป์ 
24. ศิลปะสัญจร 
25. แข่งขันทักษะภาษาจีน 
26. เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
27. เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
28. การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
29. การจัดท าธนาคารขยะของชุมชน  
30. การพัฒนารายการเสียงตามสายส าหรับสถาบันการศึกษา 
31. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน  
32. พัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
33. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
34. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  
35. เศรษฐศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม  
36. ให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ 
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37. บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
38. พัฒนาการแพทย์แผนไทย 
39. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
40. บริการวิชาการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในผู้สูงอายุ 
41. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
42. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
43. เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
44. อบรมการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี 
45. บริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
46. ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
47. ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
48. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ Geogebra 
49. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
50. อบรมเชิงปฏิบัติการการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
51. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
52. โครงการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่น 
53. โครงการการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชน 
54. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น 
55. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น 
56. บริการวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
57. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
58. โครงการสร้างผลิตภาพจากสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าไตรตรึงษ์ 
59. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
60. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน 
61. โครงการ 1 ชุมชน 1 มหาวิทยาลัย   
62. ค่ายยุวชนโลจิสติกส์   
63. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ประจ าปี 2560 
64. โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
65. โครงการพาพ่ีอาสา เสริมทักษะเพ่ือน้อง  
66. การขับเคลื่อนองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
67. โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอ าเภอชายแดน จังหวัดตาก 
68. บริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
69. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของสังคม 
70. การนิทรรศการศูนย์เมียนมาร์ศึกษาเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  
71. การสัมมนาแนวทางการเป็นนักบัญชีในอนาคต 
72. การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สู่ความยั่งยืน 

 73. การพัฒนาระบบงานวิจัยและสนับสนุนการท าวิจัย 
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74. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนโปรแกรมวิชาการบัญชี 
75. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1  
76. สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน  
77. บริการวิชาการด้านวิทยบริการ 
78. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย 
79. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
80. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

   3.3 โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ  
1. โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 
5. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนองพระราชด าริ        

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
6. ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   4.1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณ 
2,354,900 บาท จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 22 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

2. โครงการราชภัฏวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสากล 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
4. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
5. โครงการบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
6. โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย 
7. โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
8. โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 
9. โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ 
10. โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
11. โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
12. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
13. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  
14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมอนุรักษ์ สืบสาน นาฏศิลป์ไทย 
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15. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
16. โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
17. โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา 
18. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถาน 
19. โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (งบบริการวิชาการ) 
20. โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม (งบบริการวิชาการ) 
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (งบอาเซียน) 
22. โครงการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 

   4.2 กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ในปีปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 2 
โครงการ โดยได้รับงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 1.  โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
 2.  โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร  

   4.3 งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม “ระบ าพุทธบูชา”  
 3. การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยสรุปกิจกรรม 
ที่มีการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น อีกจ านวน 65 กิจกรรม ดังนี้  

   4.4 เครือข่ำยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

2. เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562   

3. เครือข่ายงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand 
University Art and Culture Network) จ านวน 17 สถาบัน ได้แก่ 

1) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4) สถาบนัวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  
5) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7) ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
8) ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
9) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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10) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
11) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
12) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
13) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
14) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
15) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
17) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2563 

 
5. กำรบริหำรจัดกำร 

   5.1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
มหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2556 – 2560 และ

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนและก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ทุก
ปีการศึกษา โดยมีการวางระบบการก ากับติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือน และสรุปผล ดังนี้ 

1) สรุปผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน (ม.ิย.59–พ.ย.59) ดังนี้ 
   - สายวิชาการ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุ 6 ตัวชี้วัด  

(ร้อยละ 40) ไม่บรรลุ 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 60)  
     - สายสนับสนุน ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุ 3 ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 33.33) ไม่บรรลุ 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 66.67)  
  2) สรุปผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน (มิ.ย59–พ.ค.60) ดังนี้  
    - สายวิชาการ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานบรรลุ 11 ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 73.33) ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 26.67) 
     - สายสนับสนุน ประกอบด้วย 4ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานบรรลุ 8 ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 80.00) ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) 
  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการอบรม หรือพัฒนา เพ่ิมมากขึ้น เช่น การสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือด าเนินการทดสอบความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้ารับการอบรมทักษะทางภาษาในต่างประเทศ และการก าหนดระดับคะแนนส าหรับบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนา
ทักษะทางภาษาในต่างประเทศ 

   5.2 กำรสรรหำบุคลำกร  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการสรรหาบุคลากรสาย

วิชา ให้มีจ านวนครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม รวม 16 อัตรา ดังนี้  
1) พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ปริญญาโท 1 อัตรา ปริญญาเอก 2 อัตรา  
2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ปริญญาตรี 6 อัตรา  
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3) พนักงานราชการ ปริญญาตรี 1 อัตรา  
4) ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ปริญญาโท 2 อัตรา  
5) ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรี 4 อัตรา  

   5.3 กำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลำกร 
 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลบุคลากร
สายวิชาการได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

1) ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีความรู้ในการท าผลงานทางวิชาการ โดยจัด
อบรมให้ความรู้ มีอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 23 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน และรองศาสตราจารย์ 6 คน) 

2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยให้จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างาน จ านวน 3 ครั้ง และด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ได้ ส่งเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโตในสายงาน เป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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 ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี 

 
 การประเมินความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของอธิการบดีตามการรับรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 376 คน (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูป Krejcie & Morgan, 1970) 
จ าแนกเป็นเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 145 คน (ร้อยละ 38.56) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 192 คน (ร้อยละ 
51.06) และผู้บริหาร (รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า และรองหัวหน้าหน่วยงานที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ)  จ านวน 39 คน (ร้อยละ 10.37) โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน เพศ สถานภาพของบุคลากร และประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อค าถามการบริหารงานธรรมาภิบาล ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี
การศึกษา 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ทั้ง 6 ด้าน รวม 40 ข้อ ดังตาราง 
 
ตำรำง  22  ภำพรวมระดับควำมคิดเห็นกำรบริหำรงำนธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 6 ด้ำน 
 

ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับกำร
ปฏิบัติ 

 

อันดับ 

ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   4.14 0.65 มาก 5 
ด้านการบริหารงาน 4.17 0.64 มาก 4 
ด้านการบริหารงานบุคคล 4.26 0.69 มาก 3 
ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.31 0.64 มาก 2 
ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.05 0.62 มาก 6 
ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   4.48 0.58 มาก 1 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.23 0.63 มำก  

จากตาราง พบว่าระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการท างานการบริหารงานธรรมาภิบาลของของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
4.23, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย=4.48, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.58) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็น
ทีม (ค่าเฉลี่ย=4.31, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.64) และด้านการบริหารงานบุคคล (ค่าเฉลี่ย=4.26, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน =0.69) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (มีค่าเฉลี่ย 4.05,         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.64)  
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ตำรำง 23  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

40 38 4.75 ดีมาก 

2 การพัฒนาองค์การ 20 17 4.25 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 26 4.33 ดี 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

10 8.46 4.23 ดี 

รวม 100 89.46 4.47 ดี 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายประมาณของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมใกล้เคียงกับเป้าหมายรัฐบาล
คือร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ร้อยละ 94.94 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้คือร้อยละ 96.00 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการใช้จ่ายประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในปีต่อๆไป อันจะท าให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 
92.86 นับว่าการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรได้มีการศึกษาและปรับปรุงตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและก าหนดตัวชี้วัดให้เกิดการท้าทายให้
มากขึ้น และมีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายไตรมาส 
 2. จากการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง 
วิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ จ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 ซึ่งเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ถึงร้อยละ 40 จ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96 ซึ่งเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร้อยละ 60 ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่อง 
 3. การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยควรเน้นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นโจทย์การวิจัย
หรือการบริการวิชาการแก่สังคมควรจะมาจากความต้องการหรือปัญหาที่เกิดจากท้องถิ่น  
 4. การรับนักศึกษา พบว่ามีแนวโน้มลดลงทุกปีและรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยควรหา
วิธีการต่างๆ ที่จะท าให้รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต 
 5. ควรทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ให้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร เพ่ือสามารถบริหารและการตัดสินใจในเรื่องการบริหารงาน 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด มีเขตความรับผิดชอบติดชายแดนประเทศเมียรมาร์ประกอบกับ
อ าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดนแล้วน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม /โครงการต่างๆ เพ่ือ
รองรับในอนาคต รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 
 7. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในเขตชายแดนประเทศเมียรมาร์และเพ่ือรองรับ
การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนการค้าชายแดนแม่สอดมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ความ
ต้องการก าลังคนหรือแรงงานที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การค้าขายและปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะมีมากขึ้น ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรบรรจุภาษาพม่าไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร แม่สอด จะต้องสื่อสารภาษาพม่าได้ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตได้งานท าในเขตเศรษฐกิจพิเศษสูงมากขึ้น 
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คณะครุศำสตร์ 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของคณะครศุำสตร ์

 

 คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะโดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 
2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   จ านวนตัวชีว้ัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   21   ตัวชีว้ัด 

   มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน   18   ตัวชีว้ัด 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     3   ตัวชี้วัด    

   คิดเป็นร้อยละ     85.71 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 10,732,124.30  บาท 

   งบประมาณท่ีได้รับการเบิกจ่าย   10,567,749.68  บาท  คิดเป็นร้อยละ 98.47 

   งบประมาณคงเหลือ       164,374.62  บาท 
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผล ดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 1.1 คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก โดยสรุปผล
การด าเนินงานได ้ดังนี้ 
 
ตำรำง  24  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก 

ข้อเสนอแนะ 
จ ำนวนโครงกำร 

/กิจกรรมทั้งหมด 
จ ำนวนโครงกำร 

/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ควำมส ำเร็จ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวม 6 6 100 
2. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 9 9 100 
3. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2 2 100 
4. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3 3 100 
5. องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5 5 100 
6. องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 7 7 100 

รวมทั้งหมด 32 32 100 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 

จากตารางพบว่า คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยมีกิจกรรม/โครงการที่ระบุในแผน จ านวน 32 โครงการ และด าเนินการเสร็จสิ้น ทั้งหมด 32 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      55 

 

    

1.2 คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
ตำรำง  25  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1 .  ค ณ ะค ว ร ใ ห้ ค ว า ม สน ใ จ ใ น กา ร
ด าเนินงานด้านการวิจัย เนื่องจากได้รับ
งบประมาณจากภายนอกน้อย อาจารย์ยัง
ไม่ ได้ท าผลงานวิจัยมากนัก ด้วยการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของคณะให้
มากขึ้น การฝึกเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนจากภายนอกรวมทั้ งการประชา 
สัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยและคณะควรมี
เครือข่ายการวิจัยให้มากข้ึน   

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะครุศาสตร์มี
ผลงานวิจัยรวม 55 เรื่อง และมีแหล่งทุนจาก
ภายนอก (งบประมาณแผ่นดินและอ่ืนๆ) ร้อยละ 
54.24  ซึ่งมากข้ึนกว่าปีงบประมาณ 2559 ที่มี
ผลงานวิจัย 41 เรื่อง และแหล่งทุนจากภายนอก 
(งบประมาณแผ่นดินและอ่ืนๆ) ร้อยละ 34.05 

ด าเนินการแล้ว 

2. ควรมีการร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ ในการ
ผลิตนักศึกษาสายครู โดยคณะเป็นแกน
หลักในส่วนของวิชาครู 

   มีการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี (ค.บ. เคมี) ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเรียนถึงร้อยละ 70 
ของแผนการรับนักศึกษา 

ด าเนินการแล้ว 
และอยู่ระหว่าง
การพิจารณา
หลักสูตรอื่นๆ 

 

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดประเด็นความเสี่ยง 1 เรื่อง คือ ต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับคณะมีจ านวนน้อยลง 
  
ตำรำง  26  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน  

รอบ 6 เดือน 
ร้อยละผลกำรด ำเนินงำน

รอบ 12 เดือน 
1. ต าแหน่งทางวิชาการในระดับคณะมีจ านวนน้อยลง 50 100 

ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม 50 100 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรผลิตบัณฑิต  
    กำรรับนักศึกษำ  

คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทั้งสิ้น 10 หลักสูตร  ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีการระบุแผนการรับนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ 

  
ตำรำง  27  แสดงแผนการรับนักศึกษา  

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว ร้อยละตำมแผน 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60 57 95.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 57 95.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 30 27 90.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  30 30 100.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  30 31 100.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 60 60 100.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 60 46 76.67 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 60 39 65.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 60 60 100.00 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 60 60 100.00 

รวม 510 467 91.57 
  

จากตารางพบว่า สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ส่วนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนรับน้อยที่สุดได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาภาษาจีน 

 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน  TQF 

คณะครุศาสตร์ มีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 -  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  /ศึกษาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 -  การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ด้าน และ 1 ด้าน ส าหรับสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 

ตำรำง  28  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ)  
 

หลักสูตร 
2559 2560 

ผลประเมิน ระดับคุณภำพ ผลประเมิน ระดับคุณภำพ 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 2.77 ปานกลาง 3.16 ดี 
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 2.86 ปานกลาง 3.15 ดี 
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2.87 ปานกลาง 3.26 ดี 
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 3.15 ดี 3.39 ดี 
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสงัคมศึกษา 2.84 ปานกลาง 3.40 ดี 
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 2.96 ปานกลาง 3.04 ดี 
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี 2.85 ปานกลาง 2.38 ปานกลาง 
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 2.83 ปานกลาง 3.74 ดี 
9 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 2.91 ปานกลาง 3.38 ดี 
10. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 3.13 ดี 3.45 ดี 
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา* 3.11 ดี 2.97 ปานกลาง 
12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา* 3.00 ดี 2.98 ปานกลาง 
13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3.06 ดี 3.66 ดี 
14. ประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพคร ู 3.15 ดี 3.54 ดี 

ภำพรวม 2.96 ปำนกลำง 3.25 ดี 
  

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรในทิศทางที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับปานกลางโดยปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ใน
ระดับปานกลาง 8 หลักสูตร ระดับดี 6 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี ถึง 11 
หลักสูตร และอยู่ในระดับปานกลาง 3 หลักสูตร ซึ่งนับว่าคณะได้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดีขึ้น แต่ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาบริหารการศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีผลการประเมินต่ าลง 

หมำยเหตุ  * ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
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ควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

คณะครุศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลประเมินจ าแนกเป็นรายหลักสูตร ดังนี้ 
 
ตำรำง  29  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำขำวิชำ 
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

ระดับ คุณธรรม
จริยธรรม 

ควำมรู้ 
ทักษะทำง
ปัญญำ 

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

วิเครำะห์
เชิงตัวเลข 

จัดกำร
เรียนรู้ 

การศึกษาปฐมวัย 4.51 4.25 4.11 4.04 4.15 4.25 4.30 ดี 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4.66 4.33 4.28 4.63 4.23 4.29 4.43 ดี 
คณิตศาสตร ์ 4.70 4.52 4.50 4.66 4.50 4.42 4.57 ดีมำก 
ภาษาอังกฤษ 4.71 4.46 4.44 4.59 4.36 4.36 4.51 ดีมำก 
สังคมศึกษา 4.53 4.46 4.41 4.59 4.38 4.43 4.48 ดี 
พลศึกษา 4.48 4.15 4.19 4.40 3.78 4.15 4.23 ดี 
ภาษาจนี 4.72 4.43 4.36 4.44 4.22 4.41 4.46 ดี 
คอมพิวเตอร์ 4.45 4.37 4.04 4.38 4.16 4.27 4.30 ดี 
ภาษาไทย 4.70 4.40 4.52 4.60 4.35 4.44 4.52 ดีมำก 
การประถมศึกษา ยังไม่มีบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาการประถมศึกษา 

ภำพรวม 4.61 4.37 4.32 4.48 4.24 4.34 4.42 ดี 
  

 จากตารางพบว่า คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีระดับดี
มาก จ านวน 3 สาขาวิชา และมีระดับดี จ านวน 6 สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงใจค่อนข้างมาก 
 
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด) 
 ในปี 2560 คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ /นานาชาติ ดังนี้ 
 
ตำรำง  30  แสดงรางวัลที่นักศึกษาท่ีได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ 

ที่ ชื่อ-สกุล/โปรแกรมวิชำ ประเภทรำงวัล หน่วยงำนที่จัด 
1 น.ส.ณัฐมน อาจกลา้   

โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟุตซอลหญิง ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ 

ประเทศมาเลเซีย วันที่ 19-31 สิงหาคม60 
2 น.ส.มโนชา พัดข า   

น.ส.วิศัลย์ศยา คงพล  
น.ส.อารยา วิทยามุ่งมัน่  
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

รางวัลชมเชย 
การประกวด 
มารยาทไทย 

โครงการ “การประกวดมารยาทไทย” 
ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) คร้ังที่ 5 ประจ าปี 
2560 วันที่ 19-21 กันยายน 60 
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ที่ ชื่อ-สกุล/โปรแกรมวิชำ ประเภทรำงวัล หน่วยงำนที่จัด 
3 น.ส.อัษฎาพร สายรุ้ง 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ วันที่ 27 ม.ค.60 ณ มรภ.อุตรดิตถ์ 

4 น.ส.มลิวัลย์ แก้วถิ่นดง  น.ส.นฤมล 
แพงจิกรี น.ส.รุจิตรา สระกัญญา  
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
การแข่งขันเล่านิทาน 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ วันที่ 27 ม.ค.60 ณ มรภ.อุตรดิตถ์ 

5 นายณัฐวทิย์ ทองแทน  
นายนิรุต กุลคิด 
โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศการตอบ
ปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 27 ม.ค.60 
ณ มรภ.อุตรดิตถ์ 

6 น.ส.กรวีร์ แซ่ม ี
โปรแกรมวิชาภาษาจนี 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เล่านิทานภาษาจีน 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 27 ม.ค.60 
ณ มรภ.อุตรดิตถ์ 

7 น.ส.วิไลลักษณ์ อินทรสูต  
น.ส.ณัฏฐา สระทองเทียน  
น.ส.อัญชลี สมบูรณ ์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
การประกวดแข่งขันเล่า
นิทาน (ประเภททีม) 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 27 ม.ค.60 
ณ มรภ.อุตรดิตถ์ 

8 นายณัฐพล รัศมียิ่งมงคล  
นายวีรพล พิลามาศ   
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
 

โครงการประกวดคลปิวีดิโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้า
พ่อ” ของจังหวัดก าแพงเพชร 

9 น.ส.สุวนนัท์ จา่ยยัง  
นายทรรศยุทธ์ ศิลปะปวีณา  
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์   

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
 

โครงการประกวดคลปิวีดิโอหัวข้อ  
“ตามรอยเท้าพ่อ” ของจังหวัดก าแพงเพชร 

10 น.ส.พรพิมล เกียรติก้องไพร 
โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   กิจกรรมการเขียนเรียงความ “ท าไมคนไทยถึงรัก
ในหลวง” โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ณ มรภ.ก าแพงเพชร   

11 น.ส.ชนสิรา ยอดเถื่อน   
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั  1 กิจกรรมการเขียนเรียงความ “ท าไมคนไทยถึงรัก
ในหลวง” โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ มรภ.ก าแพงเพชร   

12 น.ส.อุษา อุ่นศรี   
โปรแกรมวิชาภาษาไทย   

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั  2 กิจกรรมการเขียนเรียงความ “ท าไมคนไทยถึงรัก
ในหลวง” โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ มรภ.ก าแพงเพชร   

13 นายวิทยา ก๋าวงษ์   
น.ส.โสรญา มปีระลาน   
โปรแกรมวิชาภาษาไทย   

รางวัลชมเชย กิจกรรมการเขียนเรียงความ “ท าไมคนไทยถึงรัก
ในหลวง” โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ มรภ.ก าแพงเพชร   

14 นายนเรศ ยิ้มโรจน์   รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 การประกวดมารยาทไทยในโครงการ  
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ที่ ชื่อ-สกุล/โปรแกรมวิชำ ประเภทรำงวัล หน่วยงำนที่จัด 
น.ส.พิทยารัตน์ ทองวิเศษ  
น.ส.ขนิษฐา ศรีอารักษ์  
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

“ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  
คร้ังที่ 45 

นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล เป็นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันฟุตซอลหญิง ซีเกมส์
ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย และรางวัลระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล นอกนั้นได้รับรางวัลในระดับจังหวัด สถาบัน และ
ภูมิภาค จ านวน 13 รางวัล โดยมีข้อสังเกตว่า ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการได้รับรางวัลของอาจารย์ในคณะ 
 
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

การติดตามการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
 

ตำรำง  31  แสดงภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

มีงำนท ำ 
ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

มีงำนท ำ 
หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำต่อ 
ร้อยละกำรมีงำนท ำ 

2560 2559 
การศึกษาปฐมวัย 118 88 - 68 - 77.27 93.88 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 128 107 - 71 - 66.36 87.31 
คณิตศาสตร ์ 142 127 - 84 - 66.14 93.31 
ภาษาอังกฤษ 180 144 - 110 - 76.39 96.56 
สังคมศึกษา 222 172 - 122 - 70.93 91.18 
พลศึกษา 86 74 - 42 - 56.76 87.10 
ภาษาจนี 30 26 - 18 - 69.23 100 
คอมพิวเตอร์ 97 83 - 54 - 65.06 85.14 
ภาษาไทย 95 88 - 57 - 64.77 - 
การประถมศึกษา ยังไม่มีบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาการประถมศึกษา 

รวม 1,149 980 - 657 - 67.04 91.16 
  

 จากตารางพบว่า มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,149 คนตอบแบบสอบถาม 980 คน (ร้อยละ 85.29) และมี
งานท าหลังส าเร็จการศึกษาจ านวน 657 คน (ร้อยละ 67.04) 
 ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 67.04) ลดลงจากปีการศึกษา 2559 
(ร้อยละ 91.67) 
 
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ  ผลงำน  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

 คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 74 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.70) 
ระดับปริญญาโท จ านวน 53 คน (ร้อยละ 71.62) และปริญญาเอก จ านวน 19 คน (ร้อยละ 25.68) บุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 23 คน (ร้อยละ 31.08) 
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ตำรำง  32  แสดงจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

จ ำนวน 
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 

ปริญญาตรี 2 - - - 2 
ปริญญาโท 41 10 3 - 54 
ปริญญาเอก 8 5 6 - 19 

รวม 51 15 9 - 75 

หมำยเหตุ  1. ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 14 คน   
    2. ขอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 4 คน  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน) 

 

2. กำรวิจัย 

    จ ำนวนงำนวิจัย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้จัดท าวิจัย โดยจ าแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 

ตำรำง  33  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 49 89.09 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 6 10.91 

รวม 55 100.00 
  

 จากตารางพบว่า งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานมีจ านวน 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.09 งานวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ มีจ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.91  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 75 คน ท าวิจัย  
39 คน มีงานวิจัยจ านวน 55 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วน จ านวนเรื่องต่ออาจารย์ 1 คน = 0.73 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ทุนและแหล่งทุน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณทุนวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
 
ตำรำง  34  แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) 761,080.00 45.76 
แหล่งทุนภายนอก (งบแผ่นดินและอ่ืนๆ) 902,000.00 54.24 

รวม 1,663,080.00 100 
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จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์คณะครุศำสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตำรำง  35  แสดงจ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์ 
จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(เรื่อง) 
ร้อยละ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 17 31.48 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8 14.81 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 3 5.56 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 15 27.78 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 11 20.37 

รวม 54 100.00 
  

 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุดได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 31.48)รองลงมา
ได้แก่ วารสาร TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 27.78) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20.37) การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (ร้อยละ 14.81) และตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 (ร้อยละ 5.56) 
 
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

3.1  มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน /กำรวิจัย หรือโครงกำรบริกำร 
วิชำกำรที่ร่วมกับชุมชน จ ำนวน 19 โครงกำร 

 1) โครงการอบรมพัฒนาระบบและรูปแบบการผลิตครูภาษาจีนและการพัฒนาครูภาษาจีน ตามมาตรฐานครูและ
มาตรฐานสากลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 2) โครงการค่ายสร้างครูภาษาไทย 
 3) โครงการ “ค่ายคณิตศาสตร์”  
 4) โครงการปฐมวัย จิตอาสา พัฒนาชุมชน : กิจกรรมค่ายปฐมวัย (ค่ายปฐมวัยใจพอเพียง 2)  
 5) การพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาปัญญาภายนอก  
 6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก 
 7) โครงการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 8) โครงการค่ายประถมศึกษาอาสาพัฒนา  
 9) โครงการนักศึกษาฝึกหัดครูสู่ 老师 (เหล่าซือ) มืออาชีพ  
 10) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
 11) โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 12) โครงการค่ายวิชาการ (ร่วมกับโรงเรียนบ้านปากทาง จ.พิจิตร) 
 13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน : กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนการอ่านออกเสียงและการสะกดค าภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ของครูประถมศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยพม่า    

 14) โครงการอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ชุมชนโดยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  
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 15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม/นิทาน  
 16) โครงการบูรณาการบริการวิชาการในกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาวิชาการจัดค่ายวิชาการใน

กิจกรรมค่าย 9 ตามรอยพ่อสอนต่อการเรียนรู้  
 17) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ, เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
 18) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (ร่วมกับโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร จ.ก าแพงเพชร)  
 19) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู (จ านวน 9 หลักสูตร) 

3.2  มีโครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริอบรมครูโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน จ ำนวน 2  
โครงกำร 

 1) โครงการอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 2) โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านเลผะสุคี  

อ.แม่ระมาด, โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี โรงเรียนต ารวจตระเวน ชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุช  
และโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนกามาผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 3.3  มีจ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรให้บริกำรวิชำกำร จ ำนวน 7 เครือข่ำย 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต1 และเขต 2 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 และเขต 2 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 และเขต 2 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต1 และเขต 2 
 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และเขต 41 
 6) ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 7) ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพค.) 

 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
      คณะครุศาสตร์  มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทีส่่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
  1) กิจกรรมวันวัฒนธรรม วันท่ี 12–13 พ.ย.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2) กิจกรรมอบรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการเผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 21 ธ.ค.59 ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
  3) กิจกรรมไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ก.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
  4) กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  5) กิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 ในงานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ  
ครั้งที่ 13 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 21 ม.ค.60  
  6) กิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 15 ก.พ.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  7) กิจกรรมนิทรรศการ “ย้อนรอยทุ่งมหาราช” วันที่ 16 ธ.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  8) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู วันที่ 11 มี.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 4.2  กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  คณะครุศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมการแสดงล าตัด - เพลงพื้นบ้าน “สักทองเสียงทิพย์” 
  2) กิจกรรมการแสดงลิเก “เพชรกรุครุศิลป์”  
 
5.  กำรบริหำรจัดกำร 

5.1  กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร 
คณะครุศาสตร์ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการด้านต่างๆโดยใช้ระบบที่ 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท าขึ้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)  ระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ (E-PAR) ระบบการบริหารงานบุคคล (e-Personal) ระบบเอกสาร (Binary  Document) ระบบบัญชี 3 มิติ 
(3D-GF KPRU) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Che QA 3D) ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ 
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน (E-Learning) และระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 

5.2  กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (วำงแผนก ำลังคน /สรรหำ /พัฒนำบุคลำกร) 
มีการด าเนินการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน เป้าหมาย รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการก าหนดให้บุคลากรภายในคณะทุกระดับ คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุน จัดท าแผนความ
ต้องการพัฒนาตนเองรายบุคคล ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการพัฒนาตนเองในปัจจุบัน และแผนความต้องการพัฒนาตนเอง
ในอนาคต (ระยะ 5 ปี) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์อัตราก าลังของสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการจัดหาก าลังคนเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 

 5.3  แผนพัฒนำหน่วยงำน 

มีการด าเนินการการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม โดยมีการประชุมเพ่ือ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับเดิม (พ.ศ. 2556 – 2560) เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรภายในคณะ ร่วมกันวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
มีการน าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระเพ่ือ
พิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

มีการถ่ายทอดกลยุทธ์และตัวชี้วัดลงสู่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแผนกลยุทธ์ด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง โดยผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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5.4  กำรบริหำรงบประมำณ  

มีการบริหารงบประมาณที่เน้นการจัดล าดับความส าคัญตามพันธกิจหลักของคณะ โดยจะให้ความส าคัญกับ
การบริหารงบประมาณในด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการ
จัดสรรงบประมาณลงสู่สาขาวิชาเพ่ือให้สาขาวิชาบริหารงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกเหนือจากการบริหารงบประมาณเพ่ือการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแล้ว คณะครุ
ศาสตร์ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการไปอบรม/สัมมนา และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเอง และยังมีการบริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

 5.5  กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 

      1) ก ากับติดตามโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
       2) ก ากับติดตามโดยผ่านการประชุมอาจารย์ประจ าคณะ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
       3) การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุก 3 เดือน ตามแบบฟอร์มการก ากับติดตามท่ีคณะเป็น
ผู้จัดท าข้ึน  
       4) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุก 3 เดือน 
       5) การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรม/โครงการเสร็จ
สิ้นแล้ว ภายใน 2 อาทิตย์ และสรุปภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน 
 โดยจะมีการสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ เป็นภาพรวม และน าเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      66 

 

    

ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของคณะครุศำสตร ์

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ตำรำง  36  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับกำร
ปฏิบัติ 

อันดับ 

ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   4.74 0.48 มากที่สุด 1 
ด้านการบริหารงาน 4.73 0.49 มากที่สุด 2 

ด้านการบริหารงานบุคคล 4.63 0.55 มากที่สุด 6 

ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  4.71  0.51 มากที่สุด 4 

ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.64 0.57 มากที่สุด 5 

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   4.72 0.51 มากที่สุด 3 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.70 0.52 มำกที่สุด  
  

 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงานมีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.70, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.74,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.48) รองลงมา คือด้านการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=
4.73, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.49) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.63,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.55) 

 

ตำรำง  37  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะครุศำสตร ์ 
ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 35 4.38 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 17 4.25 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 25 4.17 ดี 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 9.40 4.70 ดีมาก 

รวม 100 86.40 4.32 ดี 
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5.  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
  
จุดเด่น 
 1. เป็นคณะที่มีนักศึกษาต้องการที่จะเข้าเรียนมากท่ีสุด 
 2. การใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.47 
ซึ่งถือว่าประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560ที่มีอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการและได้รับทุนสนับสนุนการจัดท าเรื่องอยู่ในเกณฑ์ที่
ใช้ได้ประมาณร้อยละ 45 

ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่นักศึกษาต้องการเข้าเรียนมากท่ีสุด  จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะคัดเลือกนักศึกษาโดย
คณะควรปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาให้มีความเหมาะสมเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ  
 2. บุคลากรที่เป็นข้าราชการมีเพียงร้อยละ 15.38 นอกนั้นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกับอาจารย์สัญญาจ้าง
ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยรับผู้ที่จบปริญญาโท ปริญญาเอกเข้ามาเป็นอาจารย์โดยตรง ดังนั้นประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งของบุคลากรใหม่ 
 3. การบริหารความเสี่ยงของคณะเป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหายังไม่ใช่ความเสี่ยง 
 4. ปัญหาการลาออกของนักศึกษาเป็นปัญหาที่คณะก าลังประสบอยู่ ควรส่งเสริมบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาเพื่อจะได้รับรู้ปัญหาและสามารถป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ 
 5. การประเมินคุณภาพหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง คณะควรหามาตรการที่จะต้องให้อยู่ในระดับดีให้ได้ 

สิ่งที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 
 1. งบประมาณที่คณะได้รับจัดสรรน้อยมากเฉลี่ยประมาณ 370 บาท ต่อ 1 คน จึงอยากให้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
มากกว่านี้ 
 2. มหาวิทยาลัยควรวางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้กับสายสนับสนุน โดยเฉพาะการอุทิศเวลาให้กับคณะ 
 3. ควรเร่งรัดให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2561  
เพราะหลักเกณฑ์ในการขอก าหนดต าแหน่งจะเปลี่ยนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะ โดยแบ่งประเด็น
การประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้  

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
    ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   30   ตัวชี้วัด 
   มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน   21   ตัวชี้วัด 
   มีผลการด าเนินงานไมบ่รรลุเป้าหมาย จ านวน    9    ตัวชี้วัด 
   คิดเป็นร้อยละ    70.00 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 4,191,000.00  บาท   
   งบประมาณท่ีได้รับการเบิกจ่าย   3,841,133.50  บาท   คิดเป็นร้อยละ  91.65 
   งบประมาณคงเหลือ     349,866.50  บาท 
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ

บริหารความเสี่ยงปรากฏผล คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)    

1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 
ตำรำง  38  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต  
1. การค านวณค่า FTES ควรค านวณตาม
กลุ่มสาขาวิชา ค านวณค่าคะแนนแต่ละกลุ่ม
แล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของตัว
บ่งชี้และควรน าค่า FTES แต่ละสาขาวิชามา
ประกอบการพิจารณาวางแผนการรับ
นักศึกษา  และก าหนดอัตราก าลั งของ
อาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

1.1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ FTES เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจ าคณะ 
  1.2 น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
  1.3 จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออัตราก าลังเพิ่ม 
(ส าหรับกรณีหลักสูตรที่มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวน
นักศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) 
 1.4 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก (ส าหรับกรณีหลักสูตร
ที่มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน) 

100 

2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการพัฒนา
อาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาสงูขึ้นและการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวชิาการในแต่ละปีที่ผา่นมา 
เพื่อท าให้ทราบว่าผลการพัฒนาที่คณะ
ด าเนินการมปีระเด็นความส าเร็จอย่างไร 
ตลอดจนมีปัญหาอย่างไรเพื่อน าไปสู่การจัด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2.1 น าผลการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 มาพิจารณาประกอบการจัดท าโครงการส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  2.2 สอบถามความต้องการรับการสนับสนนุเพื่อพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย ์

100 
 

3. คณะควรจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ที่เปน็ภาพรวมของ
คณะ โดยบูรณาการในทุกศาสตร์เข้าด้วย 
กันนอกเหนือจากที่หลักสูตรไดด้ าเนินการ 

  3.1 จัดกิจกรรมในช่วงเตรียมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ 3-4 ม.ค.60 
  3.2 จัดกิจกรรมในช่วงงานนทิรรศการราชภัฏวิชาการ วนัที่ 
20-22 ม.ค.60 

100 

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย  
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ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
1. คณะควรพัฒนาศูนย์หรือห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติการ
วิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานวจัิยเฉพาะทาง
หรือการวิจัยบูรณาการระหว่างสาขาให้มาก
ขึ้น และควรส่งเสริมสนับสนุนในการท าวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ศูนย์หรือห้อง 
ปฏิบัติการเฉพาะทางใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  1.1 ก าลังด าเนินการติดต้ังครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการต่างๆ 
โดยสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสาขาวิชา  
  1.2 พัฒนาต่อเนื่องให้เป็นศนูย์บริการด้านงานวิจัยเฉพาะทาง
หรือบูรณาการระหว่างสาขาให้เป็นศูนย์วิจัยเดียวกัน  
  1.3 จัดท าโครงสร้างบุคลากรประจ าศูนย์วิจัยปฏิบัติการ 
ด าเนินงานและให้บริการด้านงานวิจัยอย่างเป็นรปูธรรม 

90 
 

 

2. คณะมีวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐาน TCI ดังนั้น
คณะควรมีการวางแผนการน าวารสารเข้าฐาน 
TCI เพื่อยกระดับคณุภาพวารสารของคณะ 

  พัฒนาคุณภาพวารสารพิกุล จนได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2560-2562 

100 
 

3. คณะควรพัฒนาศักยภาพนักวจัิยให้มี
ความสามารถในการเขียนขอ้เสนอโครงการ 
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทัง้จากแหลง่ทุน
วิจัยระดับชาติ แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทาง และ
แหล่งทนุวิจัยจากองคก์รในท้องถิน่ 

  มีโครงการพัฒนาสมรรถนะนกัวิจัย 2 กิจกรรม 
  1) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการเขียนโครง

ร่างวิจัยอย่างไรใหไ้ด้ทุน 
  2) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย

ให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพใ์นวารสารที่มีคุณภาพทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

70 

4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการวิจัยให้
มีความครอบคลุมทั้งด้านแหล่งทนุวิจัยที่
สามารถเชื่อมโยงระบบไปยังแหลง่ทุน ด้าน
ผลงานต ีพิมพ์เผยแพร่ ด้านผลงานวิจัยของ
บุคลากรของคณะ และขอ้มูลด้านการวิจัย
อื่นๆ โดยพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่
สามารถประมวล ผลข้อมูลการวจัิยได้ทั้ง
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
เพื่อให้ ได้ขอ้มูลทีส่ามารถน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย 60 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวชิำกำร  
1. คณะควรด าเนินการส ารวจความต้องการ
การรับบริการทางวิชาการของคณะ เพื่อให้
ได้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริง เพื่อจัดท า
แผนบริการวชิาการทีส่อดคล้องกับบริบท
ของคณะ ตลอด จนศาสตร์และศักยภาพ
บุคลากรทุกหลักสูตร 

  1.1 จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ยุติธรรมชุมชน วนัที่ 3-4 เม.ย.60 
  1.2 จัดโครงการพัฒนาต าบลตน้แบบดา้นการจัดท าธรรมนูญ
ต าบล เดือนมิ.ย.–ก.ค.60 

100 
 

 

2. คณะควรจัดท าแผนบริการวชิาการแบบ
ให้เปล่า และโครงการทีส่ามารถหารายได้
ให้กับคณะที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อด าเนนิโครงการ
บริการวิชาการ และการ 
  2.2 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาเพื่อ
จัดหารายได้  
  2.3 จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (จ าหน่ายสินคา้ของที่ระลึก) 

100 
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องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นไปอยา่งต่อเนื่องและยั่งยนื  
คณะควรเตรียมบุคลากรที่สามารถมา
ด าเนินการและต่อยอดการสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรม 

  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม   
  1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการด าเนนิงานดา้นศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นไปอยา่งยัง่ยืนและมีมาตรฐาน 

100 
 

 

2. เนื่องจากมีการสร้างมาตรฐานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม “ระบ ารวมเผา่ชาวเขา” 
คณะควรมีกลไกในการติดตามการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการสร้างมาตรฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับใน
ระดับชาต ิ

  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
  2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนิน การ
สร้างมาตรฐานทางดา้นศลิปวฒันธรรม 
  2.3 รายงานผลการด าเนนิการสร้างมาตรฐานทางดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

100 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจดักำร  
1. ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการการ
บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้กับ
บุคลากรทุกระดับจนเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่
ยึดหลักการท างานตามหลักธรรมาภิบาล   

  1.1 จัดท าแนวปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 ถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนนิงานผา่นการ
ประชุมคณะ เพื่อน าไปปฏบิัติ 

100 
 

 

2. การรายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผน พิจารณาจากงานที่ส าเร็จที่เป็นผลการ
ด าเนินงานตามแผน โดยแยกออกจาก
เบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่สมบรูณ์ 

  2.1 จัดท าสรุปแผนปฏิบตัิราชการปี 2559 พิจารณาจากงานที่
ส าเร็จตามแผนรายโครงการ 
  2.2 จัดท าสรุปแผนกลยุทธป์ระจ าปงีบประมาณ 2559 โดย
แยกประเภทของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

100 

3. แผนการเงินควรจัดท าสัดส่วนของการ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาทบทวน
แผนกลยุทธป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560       
  3.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาทบทวน
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก ากับ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส   

100 

4. ควรมีการทบทวนการประเมนิความคุ้มค่า
ของค่าใช้จ่ายรายหัวนอกเหนือจากประเด็น
รายรับกับรายจา่ย โดยพิจาณาเพิ่มเติมในมิติ
ประสิทธิภาพประสิทธผิลและผลกระทบ 

  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทบทวน
ความคุ้มค่าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณา 3 
มิติ (มิติประสทิธิภาพ มิตปิระสทิธิผล และมิติผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับบัณฑติ) 

100 

5. ประเด็นความเสี่ยง ควรมีการแยก
ระหว่างปัญหากบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากบริบทที่
เกิดจากภายนอก อาทิเช่น ความเสี่ยงของ
จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ความเสี่ยงของ
นักศึกษาที่ลาออก 

  5.1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง  
  5.2 จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง 
  5.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 
6 เดือน 
  5.4 ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 

100 
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ควำมส ำเร็จ 
6. ควรมีการวเิคราะห์ภาระงานที่แท้จริงของ
อาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจา้ง 
รวมทั้ง FTES เพื่อพิจารณาในการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบรบิททีเ่ปลี่ยนแปลง
ตลอดจนการรับนิสิตและการก าหนด
อัตราก าลัง 

  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะเพื่อวิเคราะห์
ภาระงานของอาจารย์ในแตล่ะกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลยั และกลุ่มสัญญาจา้ง รวมทั้ง FTES เพื่อพิจารณาใน
การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดจน
การรับนิสิตและการก าหนดอัตราก าลัง 
  6.2 จัดท าโครงร่างภาระงาน 
  6.3 น าโครงร่างภาระงาน 
  6.4 สรุปผลจากการน าเสนอโครงร่าง 
  6.5 ปฏิบัติตามแผน 
  6.6 ติดตามการด าเนินงานตามแผนภาคเรียนที่ 2/59 
  6.7 สรุปผลการติดตามเสนอตอ่คณะกรรมการ บริหารคณะ 

100 

7. ควรให้อาจารย์ที่สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการได้จัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหนง่
ทางวชิาการเปน็รายบุคคล เพื่อให้คณะ
สามารถวิเคราะห์การก าหนดภาระงานที่
เหมาะสมให้กับอาจารย์ตามล าดับในการเข้า
สู่ต าแหน่งวชิาการ  

  7.1 จัดกิจกรรม “โครงการค่ายการจัดท าผลงาน เพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ” 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานหลังจัดกิจกรรม 
 

100 
 

8. ควรทบทวนบทบาทหน้าที่และภาระงาน
ให้กับบุคลากรสายสนบัสนุนให้ตรงกับ
ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งความเชีย่วชาญทาง
วิชาชีพได ้

  8.1 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทบทวนบทบาทหนา้ที่ 
  8.2 จัดประชุมบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อจัดท าผลงาน
เข้าสู่ต าแหน่งความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  8.3 ส่งบุคลากรอบรมเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ   

100 
 

9. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในผล
การประเมินตัวชีว้ัดเดียวกันทีไ่ดค้ะแนน
แตกต่างกันของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ตัวบ่งชีท้ี่เป็นตวับ่งชี้ที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร
ในคณะ เช่น การบริหารและการพัฒนา
อาจารย ์

  9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรในระดบัคณะ  

9.2 น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บริหาร
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะ กรรมการก ากับฯ 
9.3 วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรที่สามารถด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัดี ให้เป็น
ต้นแบบในการด าเนนิการ 

9.4 มอบหมายตัวบ่งชี้ให้หลักสตูร เพื่อท าการประเมินระบบ
และกลไกแต่ละตัวบง่ชี้และวางแผนการด าเนนิงานส าหรับปี
การศึกษา 2559 

9.5 แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบและกลไกการด าเนนิงาน
ส าหรับตัวบง่ชี้ทีทุ่กหลักสูตรมีผลการด าเนนิงานในระดบัน้อย
เหมือนกัน  

100 
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9.6 น าเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรู้การวางระบบและกลไก /

การวางแผนการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดบั
หลักสูตร 

9.7 ประชุมคณะกรรมการก ากับอย่างน้อย 4 ครั้ง 
10. ควรมีการก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสม 
ในการประกันคุณภาพระดับหลกัสูตร 
เพื่อให้สามารถน าเข้าประชุมใน
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประเมิน 
ในระดับคณะ 

  10.1 จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  10.2 จัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้
สอดคล้องกับวันสดุท้ายของการตรวจประเมิน 

100 
 

 

 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
ตำรำง  39  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1. แผนการรับนักศึกษาเมื่อก าหนดแผนการ
รับนักศึกษาไปแล้วปรากฏว่ามีนักศึกษามา
รายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่วางแผนไว้
คณะควรศึกษาว่าเป็นปัญหาจากสาเหตุใด
เพื่อจะได้หาทางแก้ปัญหาในปีถัดไป 

  1.1 ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษาของคณะ ใน
หลายๆหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนรับ 8 หลักสูตร เนื่องจาก
จ านวนประชากรนักเรียนม.ปลาย (ม.6) ในปี 2559 น้อยกว่า
ทุกปี และมีนักเรียนมีหลายสถาบันการศึกษาที่เป็นทางเลือก 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคเรียนในเดือน
มิถุนายน ในขณะที่มหาวิทยาลัยอ่ืนหลายแห่งเปิดภาคเรียน
เดือนสิงหาคม ท าให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสมัครและสอบเข้า
มหาวิทยาลัยอ่ืนยาวนานขึ้น ในปีการศึกษานี้ คณะจึงได้
ก าหนดปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก และ
เพิ่มช่องทางการสมัครเรียนที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึง
ก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาของคณะ มีจ านวนลดลง และ
ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรขึ้น ตามตารางปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2561 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรมีหลักสูตร
อยู่ในเกณฑ์ดี 2 หลักสูตร นอกนั้นอยู่ระดับ
คุณภาพปานกลางและน้อย ทางคณะจะต้อง
มีการตรวจสอบและในการประเมินคุณภาพ

  2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2559 โดยให้ทุกหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ผลการประเมิน
คุณภาพ
หลักสูตรดีขึ้น
จ านวน 4 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คร้ังต่อไปจะต้องให้อยู่ในคุณภาพดีให้ได้และ
หลักสูตรที่อยู่ ในระดับคุณภาพดีอยู่แล้ว
จะต้องรักษาสถานภาพให้อยู่ ในระดับดี
เหมือนเดิม 

  2.2 น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อคณะ 
กรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการก ากับฯ 
  2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่สามารถด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่อยู่ ใน
ระดับดี ให้เป็นต้นแบบในการด าเนินการ 
  2.4 มอบหมายตัวบ่งชี้ให้หลักสูตร เพื่อท าการประเมิน
ระบบและกลไกแต่ละตัวบ่งชี้และวางแผนการด าเนินงาน
ส าหรับ ปีการศึกษา 2559 
  2 .5 แต่ งตั้ งคณะท างานจัดวางระบบและกลไกการ
ด าเนินงานส าหรับตัวบ่งชี้ที่ทุกหลักสูตรมีผลการด าเนินงาน
ในระดับน้อยเหมือนกัน  
  2.6 น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางระบบและกลไก 
/ การวางแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
  2.7 ประชุมคณะกรรมการก ากับอย่างน้อย 4 คร้ัง 

หลักสูตร คง
เดิมจ านวน 6 
หลักสูตร และ
ลดลงจ านวน 1 
หลักสูตร 

3. ควรเร่งรัดให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกให้มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ควรตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่จะไป
ศึกษาควรเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม 

  3.1 จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยส ารวจความ
ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก พบว่าทุกหลักสูตรมี
อาจารย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและบาง
หลักสูตรส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแต่จะกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อยู่ระหว่าง
ศึกษาต่อ 

4. เมื่อดูสัดส่วนของอาจารย์กับผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการพบว่ามีจ านวนนอ้ยมาก 
ทางคณะควรหาทางเร่งรัดให้อาจารย์จัดท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้น าผลงานทาง
วิชาการไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

  4.1 จัดท าประกาศก าหนดมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
คณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  4.2 จัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงที่ปรึกษาต าแหน่งทางวิชาการ (ตั้ง
ให้คณาจารย์ทุกท่าน)  
  4.3 จัดห้องสนทนาวิชาการและผู้ช่วยพิมพ์เอกสารส าหรับ
คณาจารย์ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ (สร้างแรงจูงใจและความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ) 

จากการ
ด าเนินการ
ข้างต้น พบว่า 
อาจารย์อยู่
ระหว่างการท า
ต าราเพื่อขอ
ผลงานทาง
วิชาการและจะ
ยื่นขอในปี
การศึกษา 60 
จ านวน 6 คน 

5. จากข้อ 4 เนื่องจากมีอาจารย์บางส่วน
ไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทางคณะ
อาจเสนอขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
เพื่อจะได้เป็นขวัญและก าลังใจ 

  5.1 ทางคณะผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษเพื่อจะได้เป็นขวัญและ
ก าลังใจ 

ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบ
ของ
มหาวิทยาลยั 
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)    
คณะได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 โดยมีผู้บริหารของคณะ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาเลือกโครงการ /ประเด็น ที่มีความเสี่ยงสูงจ านวน 6 โครงการ /ประเด็น ได้แก่  

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2. พัฒนาต าบลต้นแบบด้านการจัดการตนเองผ่านการจัดท าธรรมนูญต าบล ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
3. พัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 1) ภูมิสารสนเทศ  และ 2) ภาษาอังกฤษ 
4. พัฒนางานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
6. งานการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 

5 และแบบ RM 6 รวมทั้งแบบสรุปปัจจัยความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
ตำรำง  40  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ร้อยละผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 12 เดือน 
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 100 
2. พัฒนาต าบลต้นแบบด้านการจัดการตนเองผ่านการจัดท าธรรมนูญต าบล  
ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

100 

3. พัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 100 
4. พัฒนางานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 
5. พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 100 
6. งานการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 100 

ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม 100 
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ส่วนที่  3  กำรปฏบิัติตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 
 
1. กำรผลิตบัณฑิต 

    กำรรับนักศึกษำ   
 
ตำรำง  41  แผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว ร้อยละตำมแผน 
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล) 30 30 100.00 
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย) 25 6 24.00 
ภาษาไทย 60 71 118.33 
ภาษาอังกฤษ 40 43 107.50 
การพัฒนาสังคม 60 47 78.33 
ภาษาจนี 30 28 93.33 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30 - - 
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 30 16 53.33 
นิติศาสตร ์ 80 47 58.75 
รัฐประศาสนศาสตร์ 160 71 44.38 
ภูมิสารสนเทศ 30 16 53.33 

รวมทั้งสิ้น 575 375 65.22 
 

จากตารางพบว่า สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับมากที่สุดได้แก่ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ 
และสาขาดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล) ส่วนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับน้อยที่สุดได้แก่ สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย) และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความตระหนักที่จะสนับสนุนให้ผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอน  ในแต่
ละรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้รับการกระจายความรับผิดชอบมาจากหลักสูตรต่างๆ โดยคณะท า
หน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. การพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการและวิธีสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คณาจารย์สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 โดยคณะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเองทุกด้านรวมถึงศึกษาดูงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง /ปี และการพัฒนาในด้านวิธีการสอนนั้นมีกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ผ่านกระบวนการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) อย่างต่อเนื่อง  

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1105&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1212&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1213&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1214&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1215&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1216&mode_chill=1
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2. การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอ ทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่   ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนและ
ยังประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ยัง
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นไปตามความคาดหวัง  

3. การจัดระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เพ่ือให้การประเมินผู้เรียนสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา รวมถึงเป็นไปตามผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผลการประเมิน
ดังกล่าวจะเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) รวมทั้งมีการ
ด าเนินการให้ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ข้อ 6 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ)  

ตำรำง  42  แสดงผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร 2559 2560 
ผลประเมิน ระดับคุณภำพ ผลประเมิน ระดับคุณภำพ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ การปกครองท้องถิ่น 2.42 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  3.49 ดี 3.53 ดี 
นิติศาสตรบัณฑิต 3.00 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศภูมิศาสตร์ 2.11 ปานกลาง 3.09 ดี 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2.88 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสงัคม 2.73 ปานกลาง 2.52 ปานกลาง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 1.59 น้อย 2.43 ปานกลาง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 3.18 ดี 2.38 ปานกลาง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.99 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2.76 ปานกลาง 3.66 ดี 
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2.93 ปานกลาง 3.15 ดี 

คะแนนที่ได ้ 2.73 ปำนกลำง 2.96 ปำนกลำง 
จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งระดับ

คุณภาพเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่มีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อย โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับปาน
กลาง 7 หลักสูตร ระดับดี 4 หลักสูตร และไม่มีผลการประเมินหลักสูตรในระดับน้อย ซึ่งนับว่าคณะได้มีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
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   ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 

ตำรำง  43  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำขำวิชำ 
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

ระดับ คุณธรรม
จริยธรรม 

ควำมรู ้
ทักษะทำง
ปัญญำ 

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

วิเครำะห์เชงิ
ตัวเลข 

จัดกำร
เรียนรู้ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 4.78 4.64 4.56 4.69 4.55 4.57 4.63 ดีมำก 
นิติศาสตร ์ 4.02 3.91 3.90 4.00 3.84 4.02 3.95 ดี 
การพัฒนาสังคม 4.76 4.69 4.78 4.78 4.63 4.71 4.73 ดีมำก 
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 4.48 4.47 4.33 4.67 4.33 4.40 4.45 ดี 
บรรณารักษศาสตร์ฯ 4.31 4.21 4.27 4.36 4.39 4.02 4.26 ดี 
ภาษาไทย 4.53 4.42 4.44 4.39 4.22 4.37 4.40 ดี 
ภาษาอังกฤษ 4.15 4.00 4.93 4.60 3.75 3.90 4.22 ดี 
ภาษาจนี 4.43 4.38 4.31 4.42 4.04 4.00 4.26 ดี 
สารสนเทศภูมิศาสตร ์ 4.39 4.29 4.14 4.25 4.19 4.00 4.21 ดี 
ดนตรีศึกษา 4.26 4.37 4.33 4.46 4.33 4.35 4.35 ดี 

ภำพรวม 4.41 4.34 4.40 4.46 4.23 4.23 4.35 ดี 
 

จากตารางพบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีระดับดีมาก จ านวน 2 สาขาวิชา  และมีระดับดี จ านวน 8 สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงใจ
ค่อนข้างมาก 
 
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด) 
 ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้นชุมชนศึกษาในงานสัมมนา
วิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 6  RDPB 
CAMP เพ่ือเรียนรู้งานตามโครงการ โดยเป็น 1 ใน 25 ทีมจากท้ังหมด 80 โครงการทั่วประเทศ 
 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี (วง KPRU BRAND) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงดนตรี  “Fusion 
Jazz music Awards 2017 Thailand University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี (วง KPRU BRAND) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดนตรี 
“Fusion Jazz music Awards 2017 Thailand University” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพรบรม
ราชูปถัมป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 4. นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม  
สาขาศิลปะ ในงานการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 ราขภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 วันที่ 20 ม.ค.60 
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 5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจ 
ประเด็น “พ่อของแผ่นดินกับการพัฒนาบ้านฉัน”ภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิชาการนักศึกษาพัฒนา
ชุมชน คณาจารย์และสังคมแห่งประเทศไทย CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 การประกวดเรียงความและสุนทรพจน์
ภาษาจีนระดับภาคเหนือ 
 7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านท านองเสนาะ ในหัวข้อ 
“เสนาะจริงยิ่งเรื่องแต่ปางบรรพ์ ดั่งดวงจันทร์คันธรสจรุงใจ” ศิลปะการอ่านกวีนิพนธ์ไทยจาก เรื่องรามเกียรติ์  ใน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัล “เพชรพิบูล”ครั้งที่ 4 โดยแข่งขันกันในกลุ่มราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน 
 8. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเป็นตัวแทนภาคเหนือในการประกวดรายการ Bao Young Blood ซึ่งจัด
โดย บจก.เวิร์คพอยต์ จ ากัด (มหาชน)  
 9. มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย KPRU ASEAN AMBASSADOR 2017 โดย
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซีย 
 10. นายณัฐพงศ์ วงษ์กลม นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้รับรางวัลโครงการ Easy 
Picture Talls a Storyหรือ ภาพเล่าเรื่อง จากการส่งผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาท่ัวประเทศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
จัดโดย Olympus และ National Geographic Thailand 
 
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

การติดตามการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

ตำรำง  44  แสดงภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

มีงำนท ำ 
ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

มีงำนท ำ 
หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำต่อ 
ร้อยละกำรมีงำนท ำ 

2560 2559 
การพัฒนาสังคม 53 50 - 32 - 64.00 63.64 
นิติศาสตร ์ 63 56 17 37 - 96.43 82.06 
บรรณารักษศาสตร์ฯ 18 16 1 9 - 62.5 100 
ภาษาจนี 18 18 - 13 - 72.22 - 
ภาษาไทย 21 21 - 18 - 85.71 85.19 
ภาษาอังกฤษ 16 14 - 10 - 71.43 100 
รัฐประศาสนศาสตร์ 157 144 29 85 - 79.17 71.33 
วิจิตรศิลป์ฯ 18 17 - 13 - 76.47 91.00 
สารสนเทศภูมิศาสตร ์ 15 13 - 9 - 69.23 - 

รวม 379 349 47 226 - 78.22 76.11 
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จากตารางพบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 379 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 349 คน (ร้อยละ 
92.08) พบว่ามีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 226 คน (ร้อยละ 64.76) และมีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 
47 คน (ร้อยละ 13.47) ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 78.22) เพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2559 (ร้อยละ 76.11) 
 
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ  ผลงำน  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 85 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 
13 คน (ร้อยละ 15.29) ระดับปริญญาโทจ านวน 58 คน (ร้อยละ 68.24) และระดับปริญญาเอก จ านวน 14 คน (ร้อยละ 
16.47)  บุคลากรของคณะด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 
 
ตำรำง  45  แสดงจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวน 

วุฒิกำรศึกษำ อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 
ปริญญาตร ี 13 - - - 13 
ปริญญาโท 50 5 3 - 58 
ปริญญาเอก 8 3 3 - 14 

รวม 71 8 6 - 85 

หมำยเหตุ  1. ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 5 คน ระดับปริญญาเอก 16 คน 
    2. อยู่ระหว่างการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย)์ จ านวน 9 คน  
 
2. กำรวิจัย 
    จ ำนวนงำนวิจัย 
 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดท าวิจัย จ าแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 

ตำรำง  46  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 9 25.71 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 26 74.29 

รวม 35 100.00 
 จากตาราง พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน มีจ านวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 25.71) และงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์จ านวน 26 เรื่อง (ร้อยละ 74.29) จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 85 คน ท าวิจัยจ านวน 35 เรื่อง 
คิดเป็นสัดส่วน จ านวนเรื่อง ต่ออาจารย์ 1 คน = 0.41 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 

 
ทุนและแหล่งทุน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย   
โดยจ านวนทุนวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
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ตำรำง  47  แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน 1,523,253 48.33 
แหล่งทุนภายนอก 1,628,455 51.67 

รวม 3,151,708 100.00 
 
จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตำรำง  48  แสดงจ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 10 43.48 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5 21.74 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 2 8.70 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 4 17.39 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 8.70 

รวม 23 100 

 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุดได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 43.48)รองลงมา
ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 21.74) วารสาร TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 17.39) วารสาร TCI กลุ่ม 2 
(ร้อยละ 8.70) และวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 8.70)  
 
เครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิจัย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน โดยการลง
นามความร่วมมือ MOU และ MOA ดังนี้ 

1. เครือข่ายความร่วมมือ (MOA) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
1.1 มหาวิทยาลัย Universiti Padjadjaran เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 5 พ.ค.57–4 พ.ค.60  
1.2 มหาวิทยาลัย Kunming University of Technology เมืองยุนนาน มลฑลคุนหมิง ประเทศจีน มีความ 

ร่วมมือตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 – 18 กันยายน 2564 
2. เครือข่ายความร่วมมือ MOR, MOA, MOC กับมหาวิทยาลัยในประเทศ ดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 59 เป็นต้นไป (โปรแกรมวิชา 

ภาษาอังกฤษ) 
3.  เครือข่ายความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร (โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ) 
หมำยเหตุ - MOU (Memorandum of Understanding การลงนามเพ่ือความเข้าใจ) 

   - MOA (Memorandum of Agreement การลงนามตามข้อตกลง) 
   - MOC (Memorandum of Collaboration การลงนามเพ่ือความร่วมมือ)  
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3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

3.1 จ ำนวนโครงกำร /กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  จ านวน 

15 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    1) นิทรรศการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 2) กิจกรรมเข้าค่ายประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปีที่ 7)  
 3) อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น (คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) 
 4) การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน    
 6) โครงการพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการการเรียน 

การสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย 
 7) โครงการส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการงานยุติธรรมชุมชน และค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา  

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ AEC 
 8) โครงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 9) สัมมนา “ราชานักพัฒนา: ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค Thailand 4.0” 
 10) โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
 11) โครงการดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน 
 12) โครงการการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
 13) โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการจัดการตนเองผ่านการจัดท าธรรมนูญต าบล ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 14) แข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสศาสตร์ 
 15) การแข่งขันทักษะภาษาจีน 
 

3.2  โครงกำร/กิจกรรมที่ร่วมมือกับท้องถิ่น จ ำนวน 7 โครงกำร 
 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลก าหนด 

(พ้ืนที่ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร) ได้รับงบประมาณจ านวน 80,000 บาท  โดยมีรูปแบบ
กิจกรรม คือ เสวนาและบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการ ข้าราชการท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนอง
หลวง และกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกสาระการปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลผ่านกิจกรรมค่ายของแต่ละโปรแกรมวิชาเช่น 
ค่ายภาษาจีน/ค่ายภาษาไทย/ค่ายศิลปะ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจัดกิจกรรมได้ด าเนินการถอดบทเรียนรู้ธรรมาภิบาลท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 2) โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน และ
โครงการการพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการและการวิจัย ร่วมมือกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชุม, ส านักงานเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา, 
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร, สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร และ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าแพงเพชร 
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 3) โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้น
กล้า ประชาธิปไตย ปี 7) ร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 

 4) โครงการความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบาลปาง
ตาไวและเครือข่ายประชาชนในพื้นท่ี 

 5) โครงการสัมมนาเรื่อง “สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ า ในบริบทของ
อาเซียน”ร่วมมือกับเครือข่ายผู้น าชุมชนท้องถิ่น 

 6) โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชนและท้องถิ่นร่วมมือกับโรงเรียนกัลปพฤกษ์ และโรงเรียนบ้านลาน
ดอกไม้ 

 7) โครงการบริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ศิลปะสัญจรเพ่ือการแนะแนว) ร่วมมือกับ
โรงเรียนบ้านสลกบาตร 

 
3.3 โครงกำรอันเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน 1 โครงกำร 

 1) โครงการการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้งบประมาณสนับสนุนจ านวน 
20,000 บาท โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะและโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมในการปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณอาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันที่ได้ด าเนินการแล้วคือ ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณด้านข้างอาคารและด้านหลัง 
ปลูกต้นไม้ที่สามารถเก็บผลกินได้/ ลอกคลองบางส่วนเพ่ือเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งได้ด าเนินการของบประมาณจัดท า
โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของคณะและผู้สนใจ 
 

3.4 เครือข่ำย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
โครงการบริการแบบให้เปล่า และแบบหารายได้ โดยปัจจุบันมือเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 

1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2) ท้องถิ่นจังหวัดโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชุม 
4) ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
5) สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร 
6) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร  
7) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าแพงเพชร 
8) เครือข่ายผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
9) ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร (ศปจ.กพ.) 
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4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จ ำนวนโครงกำร /กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม จ านวน 5 กิจกรรม /โครงการ ได้แก่ 
  1) นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 

 2) โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3) กิจกรรมท าบุญขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเป็นกิจกรรมที่โปรแกรมวิชาจัดขึ้น 10 

กิจกรรม เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมศิลปะสัญจร กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์ และการประกวดนาฎศิลป์ไทย เป็นต้น  
            4) สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการประดิษฐ์และคิดค้นท่าร าระบ าชากังราว 
ได้แก่ “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา”และระบ าพุทธบูชา "นบพระ-มาฆปุรณมี" ที่ได้รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ 
 5) มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ เช่น งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้ง
ที 16 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก งานเทศกาลหุ่นโลก ณ กองถ่าย
ต านานสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และต่างประเทศ เช่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน ณ ประเทศ
สิงคโปร์ โดยกลุ่มนาฏศิลป์และการละครร่วมกับ unity primary school ประเทศสิงคโปร์ โครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบครอบ 120 ปี ของการเสด็จประพาสประเทศสวีเดน ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 10-28 ก.ค.60 ณ สมาคมเพ่ือจุฬาลงกรณ์ มหาราชานุสรณ์ 
ประเทศสวีเดน 

4.2 กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     1) กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เล่นดนตรี ร า      
ขับร้องเพลงไทย จัดโชว์ภาพวาด และเครื่องแต่งกายระบ าชากังราวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

    2) มีสถานที่ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ห้องนาฏศิลป์ และห้องแสดงผลงานของ
นักศึกษา (HUSO SHOP) 

3) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 
4) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัล“เพชร

พิบูล”ครั้งที่ 4 โดยแข่งขันกันในกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านท านองเสนาะใน
หัวข้อ “เสนาะจริงยิ่งเรื่องแต่ปางบรรพ์ ดั่งดวงจันทร์คันธรสจรุงใจ” ศิลปะการอ่านกวีนิพนธ์ไทยจากเรื่องรามเกียรติ์   

5) ส่งนักศึกษาประกวดการท ากระทงเจิมจากใบตอง ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับถ้วยรางวัลจาก
กระทรวงวัฒนธรรม 

6) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง 
7) ส่งนักศึกษาของคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
8) กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยเดินแบบผ้าไทย  
9) ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต าบลวังหมี  

อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
10) กิจกรรมท าบุญขึ้นปีไหว้ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมมุทิตาจิต  
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4.3 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
เป็นผู้คิดค้นระบ าชากังราวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ และยังต่อยอดพัฒนาเป็นโครงการสร้างนวัตกรรม
หุ่นระบ าชากังราว 
 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เช่น 
บริการอบรมนาฎศิลป์และการประกวดนาฎศิลป์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  (ค่ายภาษาไทย) น าผลงานภาพวาดของนักศึกษาไปจัดแสดงในกิจกรรมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้นชุมชนศึกษา เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องกระยาสารทกล้วยไข่ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15  
 

4.4 เครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) ศูนย์จริยศึกษา สธ.ก าแพงเพชร   
 2) กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน   
 3) University Padjadjaran Indonesia   
 4) มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน 
 
5. กำรบริหำรจัดกำร 

5.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร 
      1) ด้านการบริหารงาน 

           - คณะได้น าสารสนเทศออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน แบ่งเป็น ส าหรับผู้บริหาร (4 ระบบ) เช่น ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (KPRU MIS) ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) ระบบสารสนเทศการ
บริหารแผนกลยุทธ์ (SPIS) ส าหรับบุคลากร (12 ระบบ) เช่น ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Personal) ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents)  

      2) ด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 
           - ส าหรับอาจารย์ ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ส าหรับอาจารย์ผู้สอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน
การสอน (e-Learning) 

          - ส าหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 10 ระบบ เช่น ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ส าหรับนักศึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียนส าหรับนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษา ระบบประเมินการสอนออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา เป็นต้น 

5.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 
      1) สายวชิาการ มีการพัฒนาด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาด้านพัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ เป็นต้น 
      2) สายสนับสนุนมีการพัฒนาด้านความรู้และทักษะวิชาชีพให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานเพ่ือยื่นขอช านาญการในสายงานที่ก้าวหน้าขึ้น ด้านจัดท าการแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล เพ่ือติดตาม
การด าเนินงานของบุคลากรในแต่ละคน ด้านการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับ ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และการท าผลงานทางวิชาการ 
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 5.3 กำรบริหำรงบประมำณ 
      มีการควบคุมการด าเนินกิจกรรมในทุกด้านให้เป็นไปตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 และให้ความส าคัญกับการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการด าเนินงาน มีการสรุปรายงาน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และค านึงถึงความ
โปร่งใสในการใช้เงิน ทั้งนี้คณะได้ติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตาม
ไตรมาส และทุกโครงการได้จัดท ารายงานสรุปประเมินการด าเนินงานที่ได้รับเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งทุกโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

5.5 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน โดย

ก าหนดเป็นแผนผังกิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
และธรรมำภิบำลของคณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 
ตำรำง  49  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัต ิ

อันดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. ด้านการบริหารงาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

3.84 

3.94 

3.95 

4.00 

0.79 

0.80 

0.84 

0.78 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

6 

5 

3 

2 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.94 0.79 มาก 4 
6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.19 0.67 มาก 1 

รวม 3.98 0.79 มำก  

 
 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงานมีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.98, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย=
4.19,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.79) รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย=4.00,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.78) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย=3.84,ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.79) 
 
ตำรำง  50  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 32 4.00 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 17 4.25 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 24 4.00 ดี 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 7.96 3.98 ดี 

รวม 100 80.96 4.05 ดี 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 
 1. วารสารทางวิชาการของคณะสักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 
 2. อาจารย์ของคณะมีผลงานทางวิทยาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิทยาการที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม1 และกลุ่ม 2 นอกจากนี้ยังมีบทความและบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ฐานข้อมูลการประชุม
วิทยาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 
 3. คณะให้การสนับสนุนนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรม TOEIC จัดสอบ TOEIC และจัดโครงการ 
English Days English Eais 2016 นอกจากนีย้ังมีการจัดด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในคณะ 
 4. คณะมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ 
ASEAN และ ASEAN+3 และได้ลงนามความร่วมมือ (MOU /MOA) กับ KUNMING University เมืองคุณหมิง มณฑลยู
นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีที่ผ่านมา คณะควรให้ความส าคัญในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นกว่าเดิม  

2. จ านวนนักศึกษาของคณะลดลงทุกปี คณะควรมีมาตรการที่จะคงจ านวนนักศึกษาไว้ โดยทุกภาคส่วนในคณะ
ต้องร่วมกันทุกวิถีทางท่ีจะช่วยให้มีผู้สนใจที่จะมาเรียนมากขึ้น และอาจมีโครงการพ่ีจูงน้อง โดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีไปชักน า
น้องเข้ามาท่ีคณะ 
 3. จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาในบางสาขาวิชา คณะอาจจะทบทวนการพัฒนา
หลักสูตรใหม่เพ่ือจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ และอาจจะปิดสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อยก็ได้ 
 4. โดยการร่วมมือบุคลากรของคณะอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28 ปี 6 เดือน ท าอย่างไรจึงจะ
สามารถใช้พลังของบุคลากรดังกล่าวในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 5. คณะควรมีมาตรการในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 
7 คนและรองศาสตราจารย์จ านวน 6 คน โดยเฉพาะปีพ.ศ. 2561 ก่อนที่จะใช้หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ในเดือน
ตุลาคม 
 6. มีการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของหมู่เรียนเพ่ือท าหน้าที่ดูแล 
และให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ  
 
สิ่งท่ีต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 
 1. เงินเดือนของอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างซึ่งไม่มีการขึ้นเงินในแต่ละป ีแตม่หาวิทยาลัย อาจให้ในรูปแบบ
ของค่าตอบแทน ซึ่งจะท าให้เกิดก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางคนท างานมากกว่า 10 ปี 
 2. สาขาภาษจีน มีบุคลากรลาออกบ่อยมากเนื่องจากเงินเดือนน้อย หรือไม่มีการขึ้นเงินเดือนท าให้เกิดปัญหาขาด
อาจารย์ประจ าสาขาภาษจีน 
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คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะโดยแบ่งประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
    ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   จ านวนตัวชีว้ัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   16   ตัวชีว้ัด 

   มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน   16   ตัวชีว้ัด 

   คิดเป็นร้อยละ    100 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,611,840   บาท 

   งบประมาณท่ีได้รับการเบิกจ่าย   2,396,308   บาท  คิดเป็นร้อยละ  97.39 

    งบประมาณคงเหลือ       68,100   บาท 
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ส่วนที่  2  กำรพัฒนำองค์กร 
 

 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1.1 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 

 

ตำรำง  51  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต     
1. ตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษายัง
ไม่มี ความชดัเจนที่สะท้อนถึงวตัถุประสงค์ 

   ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
แผนงานดา้นตา่งๆ ทีช่ัดเจน เปน็รูปธรรม และสามารถวัด
ได้ โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
   1. ประชุมทีมฝา่ยกิจการนักศึกษาและด าเนินการ จัดท า
แผนกิจกรรมและก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
   2. ปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ตามที่ได้รบัค าแนะน า  
   3. ทบทวนการประเมินผล วตัถุประสงค์ของแผนให้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

100 

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย  
1. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยมีค่า
น้ าหนัก (Impact Factor) ค่อนข้างน้อย  
2. มีการเผยแพร่ลงวารสารจ านวนค่อนข้าง
น้อย 
3. หลักฐานยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมตัวชี้วัด 

   1. ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  สู่แหล่ง
เผยแพร่ที่มีคุณภาพในระดบัที่สงูขึ้น เช่น วารสารวชิาการ 
การเผยแพร่ระดับ    นานาชาต ิ
   2. การจัดท าโครงการ Happy Money Research เพื่อ
สนับสนนุอาจารยท์ี่น าผล งานวจิัยไปเผยแพร่ใน วารสารที่
มีค่าน้ าหนักสูง  
   3. พัฒนากระบวนการในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ให้สอดคล้องพร้อมรับการตรวจประเมิน 

100 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร  
ในการด าเนินงานแสดงถึงการประเมินและน า
ผล การประเมินไปปรับปรุง แตว่ัตถุประสงค์
ของแผน ก าหนดไวไ้ม่ชดัเจน ท าให้ไม่

   พัฒนาการจัดท าแผนบริการวชิาการให้มีความ ชัดเจน 
เช่น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผน และตัว บง่ชี้ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงแผนบริการวชิาการในปี
การศึกษา 2559 

100 
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ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
สามารถน าผลการ ประเมินไปปรับปรุงเพื่อ
การพัฒนาได ้
องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในการด าเนินงานแสดงถึงการประเมิน และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแต่วตัถุประสงค์ 
ของแผนก าหนดไวไ้ม่ชดัเจน ท าให้ไม่สามารถ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาได้ 

   พัฒนาการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ความชัดเจน เชน่ เปา้หมาย วัตถุประสงค์ของแผน และตัว
บ่งชี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

100 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร  
1. เป้าหมายแผนงานอยู่ในระดบัต่ าไม่แสดง
แรงจูงใจ ในการท างาน 

   เพิ่มระดับเป้าหมายของแผน ดังนี้  
   1. จัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ ประจ า
คณะ และมีการน าข้อเสนอแนะจากปีที่ผา่น มา เพื่อหา
มาตรการ/โครงการที่จะปรับปรงุต่อไป  
   2. ด าเนินการส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเอง 
ของบุคลากรสายสนบัสนุนในปกีารศึกษา 2559 และ
ทบทวนการจัดท าแผนพฒันาบคุลากรในปีการศึกษา 2559 

100 

 

1.2 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
ตำรำง  52  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะได้ด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยบรรลุเป้าหมายเพียง
ร้อยละ 75 นับว่ายังน้อย ควรจะ
พิจารณาในการก าหนดเป้าหมายใน
ตัวชี้ วัดแต่ละยุทธศาสตร์ในครั้ ง
ต่อไป และควรพิจารณาว่าเป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุเป็นเพราะสาเหตุใด มี
ผลกระทบต่อพันธกิจที่ส าคัญหรือไม่ 
ข้อเด่นของคณะที่ใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ถึงร้อยละ 95 นับว่าอยู่ในระดับดี 

   คณะได้ด าเนินการมอบนโยบายเก่ียวกับการด าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์ให้กับโปรแกรมวิชาฯ ทุกโปรแกรม โดยให้
โปรแกรมวิชาทุกโปรแกรมจัดท าโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะและของมหาวิทยาลยั และมีการติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
แต่ เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์นับว่ายัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2. ด้านการผลิตบัณฑิตนับว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ตั้งแต่จ านวนนักศึกษาที่มี
ความต้องการศึกษา ผลการประเมิน
ในแต่ละหลักสูตรที่อยู่ในระดับที่ดี 
ความพึงพอใจและภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตอยู่ในระดับสูง 

   ในปีการศึกษา 2560  คณะได้ด าเนินการวิจัยเก่ียวกับ
หลักสูตร ดังนี ้
  1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  ด าเนินการวิจัยเร่ือง การประเมิน
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (2559) 
  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการเงินและการ
ธนาคาร ด าเนินการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรบญัชี
บัณฑิต (2559) 

มีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตร
ยกเว้นหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขานิเทศศาสตร ์

รวมทั้งการได้รับรางวัลเชิดชูผลงาน
ของนักศึกษา อย่างไรก็ดีคณะควรมี
ก า ร วิ จั ย ป ระ เมิ นหลั ก สู ต ร ทุ ก
หลั ก สู ต ร  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ก า รพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยทันความต้องการ
ของการเปลี่ยนแปลง 

   3) หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด ด าเนนิการวิจัย
เร่ือง แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวชิา
การตลาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (2560) 
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้ด าเนนิการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
การท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจงัหวัด
ก าแพงเพชร (2560) 
   ทั้งนี้ ได้น าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันา
รายวิชาให้ทนัสมัยตรงกับความต้องการ และสถานการณ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยน แปลงไป ส าหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง และหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ไม่ไดด้ าเนินการวิจยัประเมิน
หลักสูตร แต่ได้ด าเนนิการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตร รวมทั้งติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อน าผลมาใช้ในการการปรับปรุงพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย
ตามความต้องการ 

 

3. คณะมีอาจารย์ที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแต่อาจารย์ยังมีผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ยั งต่ า กว่ า เ กณฑ์
มาตรฐาน  จึ งควรมี การพัฒนา
อาจารย์ในด้านนี้ให้จริงจัง  
เนื่องจากคณะวิเคราะห์แล้วว่าเป็น
ปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งของคณะ 

   ในปี 2560 - 2561 คณะได้ด าเนินการโดย คณะจัดให้มี
กิจกรรมพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ โดยมีการให้
ความรู้ในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง และแผนงานสร้างระบบพี่เลี้ยง
ในการจัดท าผลงานทางวชิาการ ด าเนินการ ดงันี ้
   ขั้นที่ 1 ส ารวจความต้องการ/ความพร้อมในการจัดท า
ผลงานทางวชิาการของอาจารยท์ี่ยังไมไ่ด้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
  ขั้นที่ 2 จัดท าแผนการด าเนินงานระบบพี่เลีย้งในการจัดท า
ผลงานทางวชิาการ 

ด าเนินการจัดท า
แผนงานสรา้งระบบพี่
เลี้ยงในการจัดท า
ผลงานทางวชิาการ
อย่างเป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
  ขั้นที่ 3 รับสมัครพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าปรึกษา
แก่อาจารย์ที่ประสงค์จะท าผลงานทางวชิาการ 
  ขั้นที่ 4 อาจารย์ผูป้ระสงค์จะท าผลงานทางวิชาการเลือก/
ติดต่อพี่เลี้ยงที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าปรึกษา
ด้านการท าผลงานทางวิชาการ 
  ขั้นที่ 5 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ   
พี่เลี้ยงในการจัดท าผลงานทางวชิาการ 
  ขั้นที่ 6 อาจารย์ผูป้ระสงค์จะท าผลงานทางวิชาการเลือก
รายวิชาที่จะท าเอกสารประกอบ การสอน/เอกสาร ประกอบ
ค าสอน ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนนิการเขียน โดย
ผ่านการให้ค าปรึกษาจากพี่เลี้ยง 
  ขั้นที่ 7 จัดกิจกรรมจัดการความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสาร ประกอบค าสอน 
  ขั้นที่ 8 ติดตามความก้าวหนา้ในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสาร ประกอบค าสอนของอาจารย์ที่
ประสงค์จะขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  ขั้นที่ 9 ประเมินผลส าเร็จของระบบพี่เลี้ยงในการจัดท า
ผลงานทางวชิาการ 
  ขั้นที่ 10 รายงานผลการด าเนนิงานระบบพี่เลี้ยงในการจัดท า
ผลงานทางวชิาการ 

4. ในการพัฒนางานด้านการวิจัยจะ
เห็นว่าจ านวนอาจารย์ที่ท างานวิจัยมี
อัตราที่สูง ซึ่งเป็นต้นทุนที่ดี อย่างไร
ก็ ดี คณะควรแสวงหาแหล่ งทุ น
ภายนอก เพื่อพัฒนาโครงการวิจัย
มากขึ้น ด้วยการพัฒนานักวิจัยให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น การประสานงานกับ
เ ค รื อ ข่ า ย  ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น
มหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ
ในการวิจัย จัดสิ่งสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท าวิจัยให้มากขึ้น 

   ในปี 2560 คณะ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพฒันา
สมรรถนะนักวิจัยและได้มีการร่วมมือและประสานงานกับ
เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่างในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย รวมทั้งมีการ
ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ในการเป็นเจ้าภาพจัดน าเสนอ
ผลงานวชิาการระดบัชาติ นอกจากนี้ คณะยงัจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท าวิจยัให้กับอาจารย์และบุคลากรของ
คณะ โดยจัดห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้าและจัดพิมพ์
งานวิจยั ณ ห้องคลินิกวิจัย 

1. เครือข่ายคณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2. จัดห้องคอม  
พิวเตอร์ส าหรับการ
ค้นคว้าและจัดพิมพ์
งานวิจยั ณ ห้อง
คลินิกวิจัย (ชั้น 4) 

 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ตามค าสั่งที่ 
037/2559 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ของแต่ละโปรแกรมวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ด าเนินการประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ได้น าไปสู่การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 เรื่อง  
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1. คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย ก าหนด S : Strategic 
ด้านกลยุทธ์ 

2. การน าองค์ความรู้ใช้กับการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน O : Operation ด้านการปฏิบัติงาน 
3. คุณภาพของข้อสอบ และการทวนสอบ ยังไม่เป็นไปตามกรอบ TQF  O : Operation ด้านการปฏิบัติการ 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  มีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความ

เสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 

ตำรำง  53  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 6 เดือน 
ร้อยละผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 12 เดือน 
1. คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษา
ไม่ผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 

75.00 100.00 

2. การน าองค์ความรู้ใช้กับการเรียนการสอนยังไม่
ชัดเจน 

75.00 100.00 

3. คุณภาพของข้อสอบ และการทวนสอบ ยังไม่เป็นไป
ตามกรอบ TQF 

60.00 100.00 

ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม 70.00 100.00 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. กำรผลิตบัณฑิต 

    กำรรับนักศึกษำ  
 คณะวิทยาการจัดการมีแผนการรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษาผู้มารายงานตัว ดังต่อไปนี้ 

ตำรำง  54  แสดงแผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว ร้อยละตำมแผน 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 30 33 100.00 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 40 19 47.50 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงินการธนาคาร 40 24 60.00 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 13 43.33 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) 20 7 35.00 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงินการธนาคาร (เทียบโอน) 40 ไม่มีผู้สมัคร - 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 30 15 50.00 
บัญชบีัณฑิต สาขาวชิาบัญช ี 80 77 96.25 
บัญชบีัณฑิต สาขาวชิาบัญชี (เทยีบโอน) 20 16 80.00 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 30 13 43.33 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 33 100.00 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 30 ไม่มีผู้สมัคร - 

รวม 420 250 59.52 
 

จากตารางพบว่า สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับมากที่สุด ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป  ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บัญชีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี ส่วนสาขาวิชาที่ ไม่มี
นักศึกษามารายงานตัวได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินการธนาคาร (เทียบโอน) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF 

 การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 
7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา  
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ตำรำง  55  แสดงผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้  

 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

(Key Performance Indicators) 

กำ
รเง

ินก
ำร

ธน
ำค

ำร
 

กำ
รจ

ัดก
ำร

ทั่ว
ไป

 

กำ
รต

ลำ
ด 

กำ
รท

่อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
ำร

โร
งแ

รม
 

กำ
รบ

ัญ
ช ี

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ธ
ุรก

ิจ 

นิเ
ทศ

ศำ
สต

ร์ 

เศ
รษ

ฐศ
ำส

ตร
์กำ

รเง
ินก

ำร
คล

ัง 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม  
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

        

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

        

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

        

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

        

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

        

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

        

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

        

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน การสอน         

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง         

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 
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 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

(Key Performance Indicators) 

กำ
รเง

ินก
ำร

ธน
ำค

ำร
 

กำ
รจ

ัดก
ำร

ทั่ว
ไป

 

กำ
รต

ลำ
ด 

กำ
รท

่อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
ำร

โร
งแ

รม
 

กำ
รบ

ัญ
ช ี

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ธ
ุรก

ิจ 

นิเ
ทศ

ศำ
สต

ร์ 

เศ
รษ

ฐศ
ำส

ตร
์กำ

รเง
ินก

ำร
คล

ัง 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผล   
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

        

สร
ุปผ

ล 

ร้อยละของตัวบ่งช้ี 1-5 100 100 100 100 100 100 100 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องด าเนินการผ่าน 10 10 10 10 10 10 9 8 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน 10 10 10 10 10 10 9 8 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
ตำรำง  52  การจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากสอนในชั้นเรียน 

ชื่อหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นอกเหนือจำกสอนในชั้นเรียน 
การเงินการธนาคาร น านักศึกษาออกบริการชุมชนโดยให้ความรู้การบริหารจัดการการเงิน การจัดท าธนาคารขยะ 
การจัดการทั่วไป น านักศึกษาออกบริการชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ การบริหารจัดการ 
การตลาด ให้นักศึกษาให้บริการชุมชนโดยการเขียนแผนการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษาปฏิบัติจริงด้านการท าอาหาร การผสมเครื่องดื่ม การจัดน าเที่ยว และออกให้บริการ

ตามงานต่าง ๆ  ให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ทั้งนี้ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบการใช้การท างานเป็นฐาน (WIL)   

การบัญช ี นักศึกษาไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยการสอนให้จัดท าบัญชีครัวเรือน  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาจัดท าโครงงานโดยศึกษาสภาพปัญหาการประกอบธุรกิจและสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ใน

งานธุรกิจ เช่น Application , Wab  
นิเทศศาสตร ์ นักศึกษาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน รวมทั้งออกท าข่าว ประชาส า

พันธ์ในงานต่าง ๆ  
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง นักศึกษาจัดค่ายเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 

ตำรำง  56  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ) โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
 

หลักสูตร 
2559 2560 

ผลประเมิน ระดับคุณภำพ ผลประเมิน ระดับคุณภำพ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 2.45 ปานกลาง 3.48 ดี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 3.63 ดี 3.78 ดี 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3.20 ดี 2.93 ปานกลาง 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3.29 ดี 3.21 ดี 
บัญชบีัณฑิต สาขาวชิาบัญชี  2.94 ปานกลาง 3.19 ดี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 3.25 ดี 3.26 ดี 
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3.11 ดี 3.37 ดี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 3.25 ดี 3.34 ดี 

ภำพรวม 3.14 ดี 3.32 ดี 
 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ซึ่งพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรในทิศทางที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน) โดยปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 หลักสูตร ระดับดี 6 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี 7 หลักสูตร และ
อยู่ในระดับปานกลาง 1 หลักสูตร  
 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังแสดงได้ ดังนี้ 
 

ตำรำง  57  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำขำวิชำ 
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

ระดับ คุณธรรม
จริยธรรม 

ควำมรู้ 
ทักษะทำง
ปัญญำ 

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

วิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข 

การจัดการทั่วไป 4.66 4.22 4.43 4.43 4.25 4.42 ดี 
การตลาด 4.44 4.47 4.47 4.45 4.39 4.44 ดี 
การเงินการธนาคาร 4.57 4.41 4.37 4.65 4.27 4.45 ดี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.40 4.00 3.99 4.25 3.84 4.09 ดี 
บัญชี  4.68 4.44 4.46 4.46 4.41 4.49 ดี 
นิเทศศาสตร ์ ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.10 4.14 3.82 3.98 3.84 3.97 ดี 
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ภำพรวม 4.48 4.28 4.26 4.37 4.17 4.31 ดี 
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 จากตารางพบว่า คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ซึ่งทุกสาขาวิชาอยู่ในระดับดี และไม่พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก 
 
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด) 

ตำรำง  58  แสดงรางวัลที่นักศึกษาท่ีได้รับ    

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/โปรแกรมวิชำ ประเภทรำงวัล หน่วยงำนที่จัด 
1 นักศึกษาโปรแกรม

วิชาการตลาด 
ได้รับคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ และได้รับรางวัล
ชมเชย จาก 200 ทีม ทั่วประเทศ ในการประกวดการ
น าเสนอแผนธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาดในไทย อาเซียน 
และตลาดการค้าโลก ในโครงการ DTN Business Plan 
Award 2017 

กรมเจราการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 5 มิ.ย.60 

2 นายสิทธิกร ขุนพิลึก 
โปรแกรมวิชาการตลาด 

ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดตัวแทนภาคเหนือ ในการร่วมเป็น
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดที่แก้ไขปัญหาชุมชน 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อรองรับ Thailand 
4.0 

กรมเจราการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 7-8 พ.ย.59 

3 นักศึกษาชุมนุม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 

รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน To Be Number One 
Teen Dancercise รุ่น Teenage ในระดับจงัหวัด
ก าแพงเพชร 

สาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร 22 ต.ค.59 

4 นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไปและ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาดา้นบริหาร ธุรกิจในโครงการ
ศาสตร์การจัดการก้าว พฒันาเครือข่าย SMEs สู่ Thailand 
4.0 Management Fair คร้ังที่ 10 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ล าปาง 16-17 ก.พ.60 

5 นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจสิน ค้าเกษตรปลอดภัย
แปรรูปอาเซียนคร้ังที่ 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพ
สตรี 16 ก.พ.60 

6 นายเทพทัต ทองคุ้ม  
นายธรรมรงค์ ตั่นแก้ว 
โปรแกรมนิเทศศาสตร ์

คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม  
สาขาสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2559 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 20 ม.ค. 60 

7 นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
การเงินและการธนาคาร 

รางวัลชมเชยประกวดแผนธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แปรรูป อาเซียน ครั้งที่ 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพ
สตรี 16 ก.พ.60 
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ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ตำรำง  59  แสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 

มีงำนท ำ 
ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

มีงำนท ำ 
หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำ
ต่อ 

ร้อยละกำรมีงำนท ำ 

2560 2559 

การจัดการทั่วไป 36 31 7 21 - 90.32 85.72 
การตลาด 17 16 - 12 - 75.00 100 
การเงินและการธนาคาร 31 29 - 22 - 75.86 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 44 3 22 - 56.82 86.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 4 4 - 3 - 75.00 - 
การบัญช ี 79 65 10 47 - 87.69 91.94 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 19 15 - 11 - 73.33 100 
การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) 9 8 4 3 - 87.50 85.72 
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

รวม 263 215 24 143  77.67 91.16 
  

จากตารางพบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 263 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 215  คน (ร้อยละ 
81.75) พบว่าบัณฑิตมีงานท า จ านวน 167 คน (ร้อยละ 77.67) 
 ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 77.67) ลดลงจากปีการศึกษา 2559 
(ร้อยละ 91.67) 
 
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ  ผลงำน  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร)  

 คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น 46 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน (ร้อยละ 
78.26) และระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 21.74) 
 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 30.43) 
 

ตำรำง  60  แสดงจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

จ ำนวน 
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 

ปริญญาโท 29 7 - - 36 
ปริญญาเอก 3 6 1 - 10 

รวม 32 13 1 - 46 
 

หมำยเหตุ   ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก 11 คน และอยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทางวิชาการ 8 คน  
               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 6 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน) 
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2. กำรวิจัย 

   จ ำนวนงำนวิจัย 
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าวิจัย โดยจ าแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 
 

ตำรำง  61  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 9 68.97 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 20 31.03 

รวม 29 100.00 
 จากตาราง พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานมีจ านวน 29 เรื่อง (ร้อยละ 68.97) และงานวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์มีจ านวน 20 เรื่อง (ร้อยละ 31.03) มีอาจารย์ทั้งหมด 46 คน ท าวิจัยจ านวน  
29 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนจ านวนเรื่องต่ออาจารย์ 1 คน = 0.63  ซึ่งอยู่ในเกณฑค์่อนข้างดี  
 
ทุนและแหล่งทุน 
 

 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณทุนวิจัย โดยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
 

ตำรำง  62  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน 89,000 5.23 
แหล่งทุนภายนอก 1,652,644 94.77 

รวม 1,700,644 100.00 
จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตำรำง  63  แสดงจ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เรื่อง) ร้อยละ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 19 63.33 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 10.00 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 2 6.67 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 6 20.00 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0.00 

รวม 30 100.00 
 
 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุดได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 63.33) 
รองลงมาได้แก ่วารสาร TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 20.00) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 10.00) และตีพิมพ์ใน
วารสาร TCI กลุ่ม 2 (ร้อยละ 6.67) 
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เครือข่ำย 

1. มีการจัดท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการด้านการวิจัย 
และร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ 

2. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
   จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 

    1. โครงกำร/กิจกรรมที่ร่วมมือกับท้องถิ่น 11 โครงกำร ดังนี้ 
1)  สร้างแรงจูงใจในการท าความดีเพ่ือแผ่นดินให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลุกพลังชีวิต คิดบวกด้วยการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 
2)  โครงการวิทยาการจัดการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างเสน่ห์ เพิ่มพลังชีวิตคิดบวกด้วยบุคลิกภาพ”    

โดย ดร.ชิสากัญญ์  ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ) 
3)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  โครงการการจัดท าธนาคารขยะของชุมชน 
5)  โครงการพัฒนารายการเสียงตามสายส าหรับสถาบันการศึกษา 
6)  โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 
7)  โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8)  โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
9)  โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 
10)  โครงการเศรษฐศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม 
11)  โครงการให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ 

    2. โครงกำรอันเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “การเพ่ิมมูลค่าของอาหารและ
การท าการตลาดอาหารพ้ืนบ้าน” และ “เทคนิคการตกแต่งเวทีด้วยการจับจีบผ้า”  

2) โครงการการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

   เครือข่ำย 
1.  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร

วิชาการ ครั้งที่ 13 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560บรรยายพิเศษเรื่อง “ปลุก
พลังชีวิต คิดบวกด้วยการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” โดย ดร.ผาณิต กันตามระ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับฟังการ
บรรยายได้เรียนรู้และแง่คิดในเชิงบวก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก สร้างแรงจูงใจในการท าความดี
เพ่ือแผ่นดิน (2) เพ่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่สถานศึกษาและประชาชน โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานทั้งภายในมหา
วิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,558 คน 
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2.  คณะวิทยาการจัดการจัดการร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการให้บริการแก่สังคม 
“สร้างเสน่ห์เพ่ิมพลังชีวิตด้วยบุคลิกภาพ” วันที่ 21 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดย ดร.ชิสากัญญ์ 
ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการ
พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหน่วยงาน
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 237 คน 

3.  คณะวิทยาการจัดการได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ด้านการบริการวิชาการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไตรตรึงษ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะ ได้ท าโครงการบริการวิชาการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้  
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  

4.  คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ (กสจ.) จังหวัดก าแพงเพชร 
ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 

  
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
 1) พิธีถวายอาลัยเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2) ทอดกฐินสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างเมรุ 
 3) กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  
 4) พิธีถวายค าปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 5) กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะวิทยาการจัดการ  
 6) พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 7) ASEAN Bus 
 8) กจิกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ 
 9) ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ 
 10) กิจกรรมรดน้ าด าหัวอดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 11) กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ราชภัฏ 
 12) โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 
 13) กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
 14) พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 15) กิจกรรมตักบาตรข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10  
 16) กิจกรรมโกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559 

 4.2 กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการปลูกจิตส านึก
ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีวิทยาการ
จัดการ กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และท าบุญคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมท ากระทงอย่างไทยด้วยใบตอง
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และวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสงกรานต์ ราชภัฏ และการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกๆ วันศุกร์
ของสัปดาห์ เป็นต้น 

 4.3 งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.3.1 งานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะวิทยาการจัดการได้มีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บญุอนนท์ และนายวชิรวิทย์ กรรณิกา ซึ่งได้ท าการศึกษาอาหาร
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
ศึกษารวบรวมอาหารท้องถิ่นและพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่ออาหารท้องถิ่นของ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยว จ านวน 396 คนและการสัมภาษณ์
เชิงลึกประชาชน จ านวน 15 คน ซึ่งผลที่ได้พบว่า อาหารท้องถิ่นของต าบลไตรตรึงษ์ มี 8 ชนิด ได้แก่ แกงเขียวหวาน แกง
ส้มมะรุม หมูเค็ม ลาบปลาดุก หมูฝอย น้ าพริกปลาร้า น้ าพริกมะพร้าว และน้ าพริกก าแพงพัง โดยในการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภค พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซื้ออาหารเพ่ือบริโภคในชีวิตประจ าวัน โดยมีความต้องการซื้อแกงเขียวหวานไก่
มากที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อคือ รสชาติ และมีความต้องการให้ร้านจ าหน่ายอาหารมีจุดขายด้านรสชาติมากท่ีสุด 

 4.3.2 การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ      

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมที่ขับเคลื่อนประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่  

    1) คณะการด าเนินกิจกรรมขึ้นเอง  คณะได้จัดโครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมและเป็นการส่งเสริมให้ตะหนักและเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมท า
กระทง  การท าพานไหว้ครู  การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาโปรแกรมต่างๆ  โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ด า เนินการ
เผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อของคณะ ดังนี้ 

             - เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://management.kpru.ac.th/  
       - https://www.facebook.com/mngkpru/  
       - ฝ่ายกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/safmkpru/?ref=br_rs   
   2) การร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะร่วมกับหน่วยงานภายใน เช่น ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม งานวิเทศและกิจการอาเซียน ในการส่งตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมของโครงการจะมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การร าไทย ได้มีการน าเอา
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่กับนานาประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สวีเดน เป็นต้น  

   3) การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ชุมชน หน่วยงานของจังหวัด ซึ่งรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเผยแพร่กิจกรรมที่สะท้อนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ก าแพงเพชร ประเพณีนบพระเล่นเพลง เป็นต้น 

 
4.4 เครือข่ำย 
     คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินกิจกรรมในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ส านัก
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วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว คณะวิทยาการ
จัดการได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายในระดับมหาวิทยาลัยโดยจัดส่งนักศึกษา/บุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมร่วมกับ University of Kuala Lumpur ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดน 

 
5.  กำรบริหำรจัดกำร 

 5.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำน 
       ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ส่วนใหญ่จะใช้ระบบร่วมกับของมหาวิทยาลัย เช่น 
ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) เป็นระบบสารสนเทศด้านแผนงาน/การเงิน ระบบสารสารเทศเพ่ือการจัดการ 
MIS ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents) และระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) เป็น
ต้น แต่มีบางระบบที่ทางคณะพัฒนาขึ้นมาใช้เองโดยตรง และส่วนหนึ่งได้มีการบริหารงานด้านการสื่อสารโดยผ่านระบบ 
line facebook Website ของคณะหรือทาง Email เพ่ือความคล่องตัวและความรวดเร็วในการสื่อสาร อีกทั้งเป็นการลด
การประชุม ลดเอกสาร ลดเวลาที่จะต้องใช้ในการเวียนหนังสือ  ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการได้น าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการท างาน ประกอบด้วย  
      1) การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ภาพ
กิจกรรม ต่างๆของคณะจะถูกน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กคณะ 
      2) ระบบจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ผู้พัฒนา คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นการติดตามรายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ บริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองและเป็นไปตามที่วางแผน ไวในรายละเอียดของหลักสูตร และการรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
      3) การพัฒนางานระบบสารบรรณเพ่ือการติดต่อสื่อสารโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ โดย สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 
และคณะ  ซึ่งเป็นการท าการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  R2R (Routine to Research) และได้มีการน าไปเสนอเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   
 5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
      การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ประจ าปี 2556 – 2560) และมีโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผน 

 5.3 แผนพัฒนำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
       การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนา ดังนี้ 
       1) การประชุมคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค และจัดท าแผนพัฒนา
คณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องในระดับมหาวิทยาลัย และเก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน 
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและบริหารงาน   
       2) การประชุมที่ปรึกษา รองคณบดี และหัวหน้างานเพ่ือให้จัดท าโครงการในการพัฒนางานที่ได้รับ
มอบหมายและจัดท าโครงการในระดับคณะ หรือกระตุ้นให้โปรแกรมวิชาท าโครงการที่เ กี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนา
นักศึกษาในด้านที่เป็นปัญหา โครงการที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของคณะ ฯลฯ 

      3) แผนพัฒนาหน่วยงาน ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร  
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5.4 กำรบริหำรงบประมำณ (มีกำรด ำเนินกำรหรือวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล)  
       ในส่วนการบริหารงบประมาณ จัดเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุด โดยเป็นการเปลี่ยนแผนงานให้เกิดขึ้น
เป็นรูปธรรม ทั้งด้านการบริหารจัดการและการควบคุมงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยแบ่งประเภทงบประมาณ
ออกเป็น 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได ้
       โดยการจัดสรรงบประมาณได้มีการจัดสรรตามแนวทางคู่มือการจัดท าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
       1) จัดประชุมผู้บริหารและประธานโปรแกรม เพ่ือจัดสรรงบประมาณที่ได้รับโดยที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงิน
ให้แต่ละโปรแกรมตามจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
       2) คณะให้แต่ละโปรแกรมวิชาจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยคณะ (คณบดีและรองคณบดี) จะท าการตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมส่งไปยัง
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออนุมัติเป็นรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ต่อไป 
       3) การเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้ผู้รับผิดชอบโครงการท าการเบิกจ่ายเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และตรงตามไตรมาส  
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  64  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

อันดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. ด้านการบริหารงาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

4.00 

4.07 

4.01 

4.05 

0.83 

0.76 

0.82 

0.85 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

6 

2 

5 

4 

5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.07 0.83 มาก 3 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.34 0.49 มาก 1 

รวม 4.10 0.80 มำก  
 

 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงานมีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.10, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.34,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.49) รองลงมาคือด้านการบริหารงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.07, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.76) ด้าน
การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.07, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.83) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.83) 
 

ตำรำง  65  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 37 4.63 ดีมาก 

2 การพัฒนาองค์การ 20 17 4.25 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 28 4.67 ดีมาก 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาล 

10 8.20 4.10 ดี 

รวม 100 90.20 4.51 ดีมำก 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 
 1. คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกค่อนข้างมาก 
 2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเกือบมากทุกหลักสูตร และมีระดับคุณภาพดีกว่าทุกปี   
ที่ผ่านมา 
 3. จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพบว่านักศึกษาจากสาขาวิชาถูกประเมินอยู่ในระดับดีทุกสาขา 
 4. อาจารย์ของคณะมีการจัดท าวิจัยค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ 80.85 ของผู้ท าวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด และ
ตีพิมพ์ในการประชุมวิจัยระดับชาติ ระดับนานาชาติ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม2 และวารสารในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม1 จ านวน 29 เรื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปีงบประมาณ 2561 ทางส านักงบประมาณได้มีการย้ าเตือนจากมาหาวิทยาลัยให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ จากการตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ไตรมาสถึงร้อยละ 59 ดังนั้นคณะจะต้องมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน 
 2. ความเสี่ยงที่คณะน ามาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง ดังนั้นเพราะ
ความเสี่ยงเป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
 3. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวต่ ากว่าแผนมาก คณะควรวางแผนเตรียมการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือ
จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาหน้าจะได้ไม่ต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาท่ีได้วางแผนรับไว้ 
 4. มีอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 13 คน ถ้าจบมาแล้วจะมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 24 คน ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราส่วน ปริญญาเอก : ปริญญาโท 60 : 40 ดังนั้นคณะควรก าชับบุคลากรที่ไปศึกษาต่อดังกล่าวให้ส าเร็จ
การศึกษาระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 5. คณะควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะเร่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะปี พ.ศ.2561 ซึ่ง
หลักเกณฑ์ก็เร่งปรับเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2561 
 
สิ่งท่ีต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 

งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรร คณะควรมีการจัดสรรให้มากกว่าที่จัดสรรในปัจจุบัน 
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะโดยแบ่งประเด็น

การประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น  คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   จ านวนตัวชีว้ัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน  25  ตัวชี้วัด 

   มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน  18  ตัวชี้วัด 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน    7  ตัวชี้วัด 

   คิดเป็นร้อยละ    72.00 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 4,425,123.00  บาท 

   งบประมาณท่ีได้รับการเบิกจ่าย   3,971,112.48  บาท  คิดเป็นร้อยละ  89.74 

   งบประมาณคงเหลือ     454,010.52  บาท 
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
ตำรำง  66  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ควรมีการร่วมมือกับคณะอ่ืนในการผลิต
นักศึกษาในสายครู เช่น ร่วมมือกับคณะครุ
ศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้วุฒิครู 
ถ้าเร่ืองห้องทดลองอยู่กับคณะวิทยา ศาสตร์ 
โดยให้เด็กเป็นศักยภาพของทั้งสองคณะ  

   มี ก า ร เปิ ดหลั กสู ต ร ครุ ศ าสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาเคมี (ค.บ. เคมี) ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักศึกษา
สมัครเรียนถึงร้อยละ 70 ของแผนการรับ
นักศึกษา 

ด าเนินการแล้ว และอยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
หลักสูตรอ่ืนๆ 

2. ควรมีหลักสูตรใหม่ๆ เช่น วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน 
 

   ยังไม่มีหลักสูตรดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณา
หลักสูตรอ่ืนที่สอดคล้องกัน
และสามารถเปิดได้ 

3. ถ้าจ านวนนักศึกษาลดลง ควรมีการปรับ 
โดยเน้นการวิจัย 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงาน วิจัยรวม 
20 เร่ือง และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 52 เร่ือง 
เทียบกับปีงบ ประมาณ 2559 ที่มีผลงานวิจยั 
52 เร่ือง และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 52 เร่ือง 

ไม่บรรลุผลเนื่องจากงาน 
วิจัยน้อยกว่าปงีบประมาณ 
ที่ผ่านมาจึงต้องสนบัสนุน
ให้อาจารย์ท าวิจัยมากข้ึน 

 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

จากการติดตามตรวจสอบขอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะจากผลการวิเคราะห์ทั้งหมด 
พบว่า มี 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ความไม่ปลอดภัยของผู้ที่เข้าใช้สถานที่ บริเวณอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในงานราชภัฏวิชาการของ 
มหาวิทยาลัย 

3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตมีผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้ 
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ตำรำง  67  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ร้อยละของ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละของ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 12 เดือน 
1. ความไม่ปลอดภัยของผู้ที่เข้าใช้สถานที่ บริเวณอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

50 90 

2. ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะได้ตาม วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ ในงานราชภัฏวิชาการของมหาวิทยาลัย 

50 80 

3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เปน็ที่ยอมรับจากผู้ใช้บณัฑิต 50 90 

ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม 50 86.67 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรผลิตบัณฑิต 

กำรรับนักศึกษำ  
 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนการรับนักศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตำรำง  68  แสดงแผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว 
ร้อยละ 

ตำมแผน 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 30 21 70.00 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเคมี 30 6 20.00 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 30 19 63.33 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชวีวิทยา 25 20 80.00 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟสิิกส์ 20 8 40.00 
วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 6 24.00 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 25 83.33 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 8 26.67 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 19 63.33 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาคณิตศาสตร์ 30 27 90.00 

รวม 280 159 56.79 
 

 จากตารางพบว่า จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามแผนรับทุกสาขาวิชาและ
สาขาวิชาที่มีนักศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาชาวิชา
คณิตศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อยท่ีสุดคือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 20 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทุกหลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่  

-  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดความรู้ความสามารถ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจัดสอบวัดความรู้ฯ ในวันที่  7-8 ธันวาคม 2559 ห้อง 
7/1 ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษา 
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- การวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 วันที่ 23  
มีนาคม 2560 ห้องประชุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 
บริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - กิจกรรมการเขียนบทคัดย่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ) โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
 

ตำรำง  69  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ)  

หลักสูตร 
2559 2560 

ผลประเมิน ระดับคุณภำพ ผลประเมิน ระดับคุณภำพ 
เคมี (ค.บ.) - - 2.50 ปานกลาง 
เคมี (ว.ทบ.) 3.75 ดี 3.52 ดี 
ชีววิทยา 2.87 ปานกลาง 2.77 ปานกลาง 
ฟิสิกส ์ 2.73 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2.59 ปานกลาง 3.20 ดี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.39 ดี 3.05 ดี 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.81 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 
สาธารณสุขศาสตร ์ 3.30 ดี 3.59 ดี 

คณิตศาสตร ์ 3.45 ดี 3.18 ดี 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2.26 ปานกลาง 2.72 ปานกลาง 

ภำพรวม 3.02 ดี 3.05 ด ี
 

 จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี 5 สาขาวิชาและมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผลการประเมินดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา และสาขาวิชาเคมี (ค.บ.) เป็นสาขาวิชาที่เปิดใหม่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมเมื่อเทียบกับ
ผลการประเมินในปีที่ผ่านนับว่าไม่ต่างกันมาก 
 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีผลการประเมินจ าแนกเป็นรายหลักสูตร ดังนี้ 
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ตำรำง  70 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำขำวิชำ 

คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ย

รวม 
ระดับ คุณธรรม

จริยธรรม 
ควำมรู้ 

ทักษะทำง
ปัญญำ 

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคล 

วิเครำะห์
เชิงตัวเลข 

เคมี (ค.บ.) ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา  
เคมี (วท.บ.) 4.58 4.25 4.27 4.28 4.11 4.30 ดี 
ชีววิทยา 4.70 4.15 4.50 4.46 4.21 4.40 ดี 
ฟิสิกส ์ 4.53 4.43 4.30 4.30 4.27 4.42 ดี 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4.20 3.98 4.05 4.08 4.13 4.07 ดี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4.24 4.20 4.38 4.22 3.78 4.17 ดี 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.20 3.98 4.05 4.08 4.13 4.07 ดี 
สาธารณสุขศาสตร ์ 4.44 4.07 4.09 4.12 4.12 4.29 ดี 

คณิตศาสตร ์ ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา  

เทคโนโลยสีารสนเทศ ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา  

ภำพรวม 4.41 4.15 4.23 4.22 4.11 4.25 ดี 
 
 จากตารางพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ การ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกสาขาวิชา 
 
กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด) 

 ในปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ /นานาชาติ ดังนี้ 
 

ตำรำง  71  แสดงรางวัลที่นักศึกษาท่ีได้รับในระดับชาติ /นานาชาติ   

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 น.ส.อัจฉราพร เมทา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รางวัลระดบัดีเด่น ในการน าเสนอผลงานประเภท 
Poster Presentation The 5th Undergraduate 
Applied Mathematics Conference (UAMC 2016) 
งานประชุมวชิาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คร้ังที่ 5 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 23 เม.ย.59 

2 น.ส.ศิรประภา แก้วโต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์   

รางวัลผลการเรียนศึกษายอดเยีย่ม ทุนการศึกษา 
บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์” คร้ังที่ 49 
ประจ าปี 2559 ประเภทที่ 1 นสิิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู้สอบได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุก
วิชา (GPAX) เปน็ที่ 1  ในแต่ละกลุ่มวิชา 

มูลนิธิศาสตราจารย์  

ดร.แถบ นิละนธิิ 12 มี.ค.
60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารมหิตลาธิเบศร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

3 น.ส.เบญจวรรณ แก้วลือ
ไชย สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ รางวัลผลการเรียนศึกษายอดเยีย่ม ทุนการศึกษา 

บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์” คร้ังที่ 49 
ประจ าปี 2559 ประเภทที่ 1 นสิิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู้สอบได้คะแนนรวมเฉลี่ยทุก
วิชา (GPAX) เปน็ที่ 1   
ในแต่ละกลุ่มวชิา 

มูลนิธิศาสตราจารย์  

ดร.แถบ นิละนธิ ิ

12 มี.ค.2560  

ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร
มหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

4 นายนัฐพงษ์ หาดแก้ว 
สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 น.ส.ศิริวรรณ บุญเกิด 
สาขาวชิาวทิยาการ 
คอมพิวเตอร์   

6 น.ส.ภาณุมาส อุ่นสมัย 
สาขาวชิาเคมี    

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู้สอบได้คะแนนรวมผูส้ าเร็จ
การศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ผู้สอบได้คะแนนรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวชิาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มูลนิธิศาสตราจารย์  

ดร.แถบ นิละนธิ ิ

12 มี.ค. 2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารมหิต
ลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

7 น.ส.นฤมล  กรินคีรี 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

8 น.ส.ธัญลักษณ์ พุ่มสลิด 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

9 น.ส.ชราภรณ์ น้อยพนัธ์ 
ชีววิทยา   

10 นายทรงชัย แซ่ย่าง  
สาขาวชิาฟสิิกส์    

11 น.ส.จินตนา พรมวงษ์ป้อ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร   

12 น.ส.อัจฉราพร เมทา  
สาขาคณิตศาสตร ์

13 น.ส.นฤมล นติุทอน และ
นางสาวหงส์เหม ชากรณ์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

รางวัล “BEST PAPER AWARD” การน าเสนอ
ผลงานวิจัยคือ 1)บทความเร่ือง “Application of 
Mathematical Model for the Streamflow 
Investigation of Land Use on and Suspended 
Sediment in Khlong Wang Chao Watershed 
Kamphaeng Phet Province” และ 2) บทความเร่ือง 
“การศึกษาระเสียงและเสียงรบกวนบริเวณการจราจร
หนาแน่นในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร” 

การประชุมวชิาการ  
คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา  จงัหวัดชลบุรี 31 
ส.ค.-1 ก.ย. 60 

14 น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู เคมี 
(ค.บ.) 

รางวัลระดบัชาติ เหรียญทองแดง กีฬาฟุตซอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 44  
“สุรนารีเกมส์” 

 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 1. นางสาวสมพร สิทธิแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
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 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินไผ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
 3. นางสาวสุมณฑา เที่ยงดี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การรวมแบบคอนเวกซ์บนผลต่างสืบเนื่องของ
ระเบียบวิธีการท าซ้ าแบบใหม่ส าหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น ในวารสาร สักทอง:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. นางสาวพิมพ์ผกา ก าเนิดมี  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง Finding the Determinant of 
Complement of Trees with Diameter less than Five โ ด ย  Proceedings of International Conference on 
Technology and Social Science 2017 
 
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ตำรำง  72  แสดงภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

มีงำนท ำ 
ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

มีงำนท ำ 
หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำ
ต่อ 

ร้อยละกำร 
มีงำนท ำ 

2560 2559 
เคมี (ค.บ.) ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา   
เคมี (วท.บ.) 6 2  2 - 100 - 
ชีววิทยา 40 33  23 - 69.7 91.30 
ฟิสิกส์ 18 17  13 - 76.47 81.25 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 37 33 1 21 - 66.67 71.43 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3  2 - 66.67 85.71 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 12  6 - 50 100 
สาธารณสุขศาสตร์ 54 49 1 32 - 67.35 88.88 
คณิตศาสตร์ ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา - - 

รวม 191 164 2 113 - 70.12 86.99 
 

จากตารางพบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 191 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.86 พบว่ามีงานท า จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 70.12  
 ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 70.12) ลดลงจากปีการศึกษา 2559 
(ร้อยละ 86.99) 
 
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ  ผลงำน  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 46 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
(ร้อยละ 2.17) ระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน (ร้อยละ 78.26) และปริญญาเอก จ านวน 9 คน (ร้อยละ 19.57) บุคลากร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 24 คน (ร้อยละ 52.17) 
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ตำรำง  73  แสดงจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

จ ำนวน 
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย ์ ศำสตรำจำรย์ 

ปริญญาตร ี 1 0 0 0 1 
ปริญญาโท 20 13 3 0 36 
ปริญญาเอก 1 6 2 0 9 

รวม 22 19 5 0 46 

หมำยเหตุ  1. ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 1 คน ระดับปริญญาเอกจ านวน 8 คน  
       2. อยู่ระหว่างการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน) 

 

2. กำรวิจัย 
    จ ำนวนงำนวิจัย 
 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าวิจัย จ าแนกตามประเภทงานวิจัย ดังนี้ 

ตำรำง  74  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจยัตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน 20 100 
งานวิจยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ - - 

รวม 20 100 

 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานทั้งหมด 
จ านวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 มีอาจารย์ทั้งหมด 46 คน ท าวิจัยจ านวน 20 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วน จ านวนเรื่องต่อ
อาจารย์ 1 คน = 0.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใช้  
 

   ทุนและแหล่งทุน 

 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณทุนวิจัย โดยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
 

ตำรำง  75  แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) 1,019,000 56.87 
แหล่งทุนภายนอก (งบแผน่ดนิและอ่ืนๆ) 772,912 43.13 

รวม 1,791,912 100 
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 จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตำรำง 76  แสดงจ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เรื่อง) ร้อยละ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 28 53.85 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5 9.62 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 4 7.69 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 3 5.77 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 17 23.07 

รวม 52 100.00 
 

 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุดได้แก่การประชุมวิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 53.85) 
รองลงมาได้แก่  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 23.07) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 9.62) 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 (ร้อยละ 7.69) และตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 5.77) 
 
เครือข่ำย 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครือข่ายร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยทั้งจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
 

1.  เครือข่ำยต่ำงประเทศ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยในงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2560 ในวันที่ 12 ก.ค.59 และ
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2 วิทยาลัย Georgia Gwinnett College โดยคณาจารย์จากวิทยาลัย Georgia Gwinnett College  
เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยในงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2560 ในวันที่ 12 ก.ค.59 รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2. เครือข่ำยในประเทศ 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดก าแพงเพชร โดยได้เข้าแลกเปลี่ยนแนวคิดการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ 

น าไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนกับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดก าแพงเพชร  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดก าแพงเพชร 

2.2 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท า 
ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิชาการและวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยร่วมกันเป็นไปตามการตกลงในรายละเอียดของ
แต่ละงานที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
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2.3 บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โดยผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล อาจารย์ประจ าโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ร่วมมือกับนักวิจัยในการด าเนินงานวิจัยเรื่อง การผลิตเซลลูโลสจาก
แบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacterxylinum ในน้ ามะมว่งโดยด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558  

2.4 โรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราวโดยอาจารย์อธิรดา บุญเดช และอาจารย์ธนากร วงษศา อาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชาชีววิทยา ได้ร่วมมือกับโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราวในการด าเนินงานวิจัย เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เฉาก๊วย โดยด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 
 
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

   1. โครงกำร/กิจกรรมที่ร่วมมือกับท้องถิ่น 17 โครงกำร ดังนี้ 
1) โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี  2560 
2) โครงการราชภัฏวิชาการ วิทยาศาสตร์วิชาการ 
3) โครงการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในผู้สูงอายุ 
4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 
5) ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
6) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
7) โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
9) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
10) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
11) โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
12) โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี 
13) โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
14) โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
15) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
16) บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
17) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ Geogebra 
 

2. โครงกำรอันเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ  จ ำนวน 2 โครงกำร  ดังนี้ 
1)  โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพ่ือธนาคารอาหารตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 
2)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามพระราชด าริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครือข่ายร่วมมือในการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองกับความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่นที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 
 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 2. โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
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 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ร่วม
จัดท าการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 4. ปตท.สผ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ปตท.สผ. ได้ด าเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ท้องถิ่น โดยสนับสนุนในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 5. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 6. เครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอยลับงา 
 7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
9. Geogia Gwinnett College ,USA 

 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
 คณะได้ด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
บูรณาการเรียนรู้เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “คิดดีท าดีส่งก าลังใจน้องพ่ีสู่ชุมชน”ระหว่างวันที่ 25–27 ม.ค.60 
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน และเขาค้อรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คิด
เป็นร้อยละ 91.46 และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ระดับมาก (4.38) 

2. กิจกรรมสัมพันธ์น้องพ่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 มิ .ย.60 มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
(ร้อยละ 89.84) และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 4.21 (ระดับมาก) 

3. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 10 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น 2 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 86) และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 3.89 (ระดับมาก) 

4. กิจกรรมท าบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 ก.ค.59 ณ ห้องประชุม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 81.40) และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม 4.48 (ระดับมาก) 

5. กิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 14  ก.ค.59 ณ ห้องประชุม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 91.60) และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม 4.74 (ระดับมากท่ีสุด) 

6. โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน วันที่ 31 มี .ค.–2 เม.ย.60 ณ อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรเผยแพร่วัฒนธรรม 
จ ำนวน 4 รำยวิชำ ดังนี้ 

1. รายวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ น าความรู้ที่ได้จากวิชาดังกล่าวไปจัดบริการวิชาการร่วมกับศูนย์การแพทย์
ทางเลือกให้กับผู้สูงอายุบ้านคลองกลางในระหว่างวันที่ 25 – 26 มี.ค.60 และผู้สูงอายุบ้านคลองแม่ลายเหนือจังหวัด
ก าแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มี.ค.60 โดยมีฐานการเรียนรู้ เช่น การตรวจร่างกายเบื้องต้น การดูแลสุขภาพด้วย
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สมุนไพร การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การนวดเพ่ือสุขภาพ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย = 4.40 ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 4.42 อยู่ในระดับมาก  

2. รายวิชาสังคมวิทยาสาธารณสุข ให้นักศึกษาลงชุมชน เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีอ่ืน ในวันที่ 8 มี.ค.60 ณ โปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.40 ด้านความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 4.32 อยู่ในระดับมาก 

3. รายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 /2559 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 12 คน ในการจัดการเรียนการสอนได้บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมเรื่อง 
ความหลากหลายของแบคทีเรียในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร โดยการท ากิจกรรม ส ารวจความหลากหลาย
ของแบคทีเรียในพ้ืนที่ เพ่ือประเมินผลการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการผุพังของโบราณสถาน โดยได้น าองค์
ความรู้ที่ได้งานส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและท าบทปฏิบัติการเรื่อง เก็บตัวอย่างดินเพ่ือส ารวจความหลากหลายของ
แบคทีเรียในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร วันที่ 11 มี.ค.60    

4. โครงการระบบสารสนเทศอาหารพ้ืนบ้านต าบลนครชุม เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศอาหารพ้ืนบ้านต าบลนครชุม และเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์สูตรการท าอาหารให้คงอยู่ ได้จัดโครงการในวันที่ 15 พ.ย.59-22 มี.ค.60 ณ บริเวณในเขตพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านปาก
คลองใต้ และหมู่ 5 บ้านนครชุม ต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชรพบว่า ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 4.23 อยู่ในระดับมาก 

 
5.  กำรบริหำรจัดกำร 

5.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร 
1) ระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษามาอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต ลดงบประมาณในการส าเนาเอกสาร ลดพ้ืนที่เก็บเอกสารและดูแลรักษา
เอกสารในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากกว่าเดิม อีกทั้งสามารถน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ
ได้ง่าย สามารถเปรียบเทียบหรือแสดงความต่อเนื่องในการพัฒนางานในด้านต่างๆได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผู้บริหาร
สามารถพิจารณาผลงานและปรับปรุงแผนงานหรือพัฒนาต่อยอดผลของงานได้ ซึ่งคณะได้เผยแพร่ระบบและมีการน าไปใช้
ในระดับโปรแกรมวิชา และระดับคณะ 
 2) ระบบสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
จ าแนกตามคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา อีกท้ังมีระบบติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีระบบสารสรเทศรองรับดังต่อไปนี้ 
 3) การพัฒนาเว็ปไซต์คณะส าหรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์  เพื่อให้บุคลากรนักศึกษา  
และผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซด์และฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะผ่านทางอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ 
 4) ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในและภายนอก
คณะ ส าหรับการประชาสัมพันธ์คณะ อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 ในปี พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรในคณะ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
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ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงไม่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร และลด
การสร้างขยะ เช่นกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์เอกสาร 
 5.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 

คณะได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง พบว่าบุคลากรทุกคนมีความประสงค์ในการ
พัฒนาตนเอง คณะจึงส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองภายนอกมหาวิทยาลัยโดย
จัดท าเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
       1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานวิชาการ 

2) กิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร  
3) สนับสนุนให้บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 
4) กิจกรรม KM แนวปฏิบัติที่ดีในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

5.3 แผนพัฒนำหน่วยงำน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญกับการก าหนดแนวทางพัฒนาหน่วยงานทั้งในระดับ
หน่วยงานที่สังกัดคณะ และแนวทางพัฒนาคณะ โดยน าข้อมูลจากหลายส่วนมาร่วมกันพิจารณา ได้แก่ 
 1) ผลการด าเนินการที่ผ่านมา เทียบกับเป้าหมายเชิงคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 2) แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 3) ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ 
 5.4 กำรบริหำรงบประมำณ (มีกำรด ำเนินกำรหรือวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ของคณะซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย จังหวัดก าแพงเพชร และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครบตามกระบวนการ PDCA อันประกอบด้วย  
       (P) ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
       (D) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับแผนลงสู่การปฏิบัติโดยทุกหน่วยงานที่ร่วมพิจารณาแผน และรับการจัดสรร
งบประมาณได้จัดท าและด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       (C) ก ากับการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงาน/โครงการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/
โครงการประจ าปีตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนติดตามประเมินการด าเนินงานเป็นระยะเพ่ือให้เกิดการปรับแผนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยการประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
       (A) น าผลการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มาใช้ประกอบการปรับปรุงแผน 

แนวทางในการจัดสรรและบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนกลยุทธ์การเงิน ดังนี้ 
1) บริหารงบประมาณงบบุคลากรไม่ควรเกิน 40 % ของงบประมาณทั้งหมด 
2) บริหารงบประมาณ งบด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 40 % ของงบประมาณท้ังหมด 
3) บริหารงบประมาณงบอ่ืนๆ 20 % 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ เทียบจากงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีคณะได้รับการจัดสรร คิดเป็นค่าร้อยละ ดังนี้ 

1) การจัดการเรียนการสอนร้อยละ 43  
2) การพัฒนาบุคลากรร้อยละ 15  
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3) การพัฒนานักศึกษาร้อยละ 16  
4) การบริการวิชาการเพ่ือสังคม ชุมชน ร้อยละ 3  
5) การบริหารในรูปแบบศูนย์ (ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางอาหารศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพ่ือธนาคารอาหารตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร) (ร้อยละ 11) การบริหารจัดการคณะ (ร้อยละ 11) 
 5.5 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 

คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงาน/ 

โครงการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส มีการก ากับติดตามประเมินการด าเนินงานเป็นระยะ
เพ่ือให้เกิดการปรับแผนการด าเนินงาน โดยประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มีเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1) พัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2556 -2560 ซึ่งได้มาจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของ 
คณะ วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดย
สอดคล้องกับ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการปี 2560 

2) คณะโดยกรรมการบริหารคณะ ประชุมทบทวนการวิเคราะห์ SWOTเพ่ือยกร่างแผนกลยุทธ์ปี 2556- 
2560 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2560) และประชุมผู้บริหารคณะ เพ่ือการจัดท างบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560และการจัดท าแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2556-2560 เพ่ือถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560เพ่ือจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาระบบและกลไกบริหารแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ และบุคลากรเพื่อให้มี
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 ครบทั้ง 4 พันธกิจ 

3) น าเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์โดยบุคลากรทุกระดับในการประชุมคณะ เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 2556-2560 สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560หลังจากนั้นด าเนินการประเมินผลให้ครบ
ตามตัวชี้วัดจากนั้นน าเสนอคณะกรรมการคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือรับทราบ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดให้กับโปรแกรม หลักสูตร ส านักงานคณบดี 
ศูนย์และโครงการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะประจ าปี 2560 ตามกรอบเวลา 

4) โปรแกรมวิชา หลักสูตร ส านักงานคณบดี ศูนย์และโครงการต่างๆ ในคณะ จัดท าโครงการต่างๆ ทีเ่กี่ยว 
ข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบส่งภายในกรอบเวลาที่ทางคณะ ก าหนด โดยมีพันธกิจครบ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเสนอผู้บริหารระดับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตแิละน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5) มีการด าเนินงานตามโครงการที่น าเสนอตามไตรมาสที่ระบุอยู่ในโครงการ 
6) ทางคณะ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีจ านวน 4 ครั้ง และ 

แผนกลยุทธ์ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ ปี 2560 โดยรวบรวมส่งเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน จากนั้นรายงานให้ทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 7) คณะกรรมการคณะ ประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ วันที่ 20 กรกฎาคม  
2560 และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคณะไปท าการปรับปรุงในการท าแผน   
กลยุทธ์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการปี 2561 ในการประชุมผู้บริหารในการประชุมในวันที่ 27 ก.ค.60 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
และธรรมำภิบำลของคณบดีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  77  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

อันดับ 

1.  ด้านวิสัยทัศน์และความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ 
2.  ด้านการบริหารงาน 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 
4.  ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

4.39 
4.35 
4.42 
4.42 

0.63 
0.64 
0.62 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5 
6 
2 
3 

5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.40 0.60 มาก 4 
6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.49 0.56 มาก 1 

รวม 4.41 0.62 มำก  
 
 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน  มีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.41, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.49, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.56) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.35, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) 
 
ตำรำง  78  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 34 4.25 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 15 3.75 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 24 4.00 ดี 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 8.82 4.41 ดี 

รวม 100 81.82 4.09 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 

 1. โดยภาพรวมอาจารย์ในคณะมีต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างมากประมาณร้อยละ 45 ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะ
ประสบความส าเร็จ 

2. ผลงานทางวิชาการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คณะอาจารย์ในคณะมีผลงานเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เพราะเป็นช่วง
เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร 

3. มีงานวิจัยถึง 52 เรื่องที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ TCI กลุ่ม1 TCI กลุ่ม 2 การประชุมวิทยาการ
ระดับนานาชาติและการประชุมวิทยาการระดับชาติ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรเร่งรัดให้บุคลากรได้ศึกษาในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันอยู่ในสัดส่วนปริญญาโท : 
ปริญญาเอก 80 : 18 จากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 60 : 40 

2. ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เท่าท่ีตรวจสอบความเสี่ยงที่น ามานั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง 
3. คณะควรมีมาตรการที่จะต้องรองรับกับจ าวนวนนักศึกษาโดยแผนรับตั้งไว้ 290 คน แต่มีนักศึกษาเพียง 156 

คน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของแผนรับ บุคลกรทุกภาคส่วนของคณะไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์และนักศึกษาจะต้องร่วมกัน
จูงใจให้มีผู้มาสมัครในคณะมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

4. นักศึกษาบางสาขาวิชาเมื่อจบการศึกษาไปแล้วมีงานท าหรือประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย ดังนั้นในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทางคณะอาจเปลี่ยนไปเป็นการฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งอาจจะช่วยนักศึกษาได้ช่องทางหนึ่ง 

5. หลักสูตรของคณะควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยอาจประสานความร่วมมือกับคณะอ่ืนในการ
จัดท าหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือให้เป็นความต้องการของผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ 

6. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้จัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัว 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      129 

 

    

 

 

 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของคณะโดยแบ่งประเด็นการ

ประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ล ะประเด็น คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน    22   ตัวชี้วัด 

   มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน    21   ตัวชี้วัด 

   มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน      1   ตัวชี้วัด 

   คิดเป็นร้อยละ    95.45 

2. ประเมินประสิทธภิำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560     

    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 2,423,490.00  บาท 

   งบประมาณท่ีได้รับการเบิกจ่าย  2,297,078.39  บาท  คิดเป็นร้อยละ  94.78       

   งบประมาณคงเหลือ        126,411.61  บาท 
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร 
 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการบริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

 
1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของของหน่วยงำนประเมินภำยนอก (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 

ตำรำง  79  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.)  

1. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่าในระดบัหลักสูตร 
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ภาพรวมใน
ระดับคณะ 

   ในระดับคณะ ได้ด าเนินการจดักิจกรรมการปรับตัวเข้าสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับศิษย์เก่าคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  
ส าหรับในระดบัหลักสูตรมีการจดักิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัด 
กิจกรรมการอบรมการเขียนโมบาย แอพพลิเคชัน่ 17 พ.ย.59 

2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ามีเฟสบุ๊คส าหรับ 
ให้ข่าวสาร และความรู้แก่ศิษย์เก่า https://www.facebook. 
com/groups/1400735263285041/?fref=ts ซึ่งจากผลการ
ด าเนินงานพบวา่ยังไม่สามารถจดักิจกรรมให้ความรู้ได้ครอบคลุม
ทุกหลักสูตร 

100 

2. หลักสูตรควรส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และจัดส่งข้อมูลมายังคณะ 
มหาวิทยาลยัเพื่อสนับสนนุและจัดให้มีสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ตามความตอ้งการ
อย่างเพียงพอ   

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้ทุกหลักสูตรส ารวจ ความ
ต้องการครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อที่ คณะจะได้
น าสง่ผลให้กับมหาวิทยาลยัเพื่อท าแผนในการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่
สนับสนนุการเรียนรู้ต่อไป     

   ในปีการศึกษา 2559 รายการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทีไ่ด้รับการ
จัดหามีดังต่อไปนี ้

1. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
a. เก้าอ้ีส าหรับห้องปฏัติการ 18403 
b. เครื่องปรับอากาศ 
c. ชุดฝึกทักษะดจิิตอล  

100 
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ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 

d. ไมโครโปรเซสเซอร์และ 
e. ไมโครคอนโทรลเลอร ์

2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
a. ชุดฝึกปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
b. แผงโซลา่เซลล์ ขนาด 285W 
c. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์

3. โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
d. เครื่องพิมพ์ส าหรับงานออกแบบกราฟิก 

     4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยกีารจัดการโลจิสติกส์ 
e. เครื่องปรับอากาศ 
f. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
a. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 
b. ปรเจคเตอร์ 
c. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 
d. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

3. ควรให้ความรู้  ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
เช่น กระบวนคุณภาพในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา (PDCA) และเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลยัที่นักศึกษา
เก่ียวข้อง 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดด้ าเนนิการส่งเสริมและสนบัสนนุให้
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะเรื่องประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยคณะ ได้ด าเนินการจดักิจกรรมติดตาม 
ประเมินประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศกึษา 
จัดขึ้นวนัที ่20 มิ.ย.59 ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ์   

   คณะได้จัดส่งนักศึกษาเข้า กิจกรรมเครือข่ายผู้น านักศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 25-27 ม.ค.60   
   คณะได้สง่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัให้กับนักศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ 
(QA.KM) ที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 ก.พ.60 ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชต ิ

100 

4. คณะควรมีแผนการจัดกิจกรรมการให้
ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่า 

   คณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดบริการให้แก่ศิษย์เก่าตามค าสั่งเลขที่  213/2559 ลงวันที่ 8 
ก.ย.59  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะและหลักสูตรได้ด าเนนิการ
จดัท าแผนการให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 
   1. ระดับคณะ วางแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยวางแผนจดักิจกรรมในช่วงบัณฑิตมารับ
ปริญญา 

100 
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ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 

   2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วางแผน 
จัดกิจกรรมให้ความรู้กับศิษย์เก่าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ใหม่ ซึ่งจัดสรรงบไว้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ
โปรแกรม 
   3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม วางแผนจัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานออกแบบ  
   4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า  
วางแผนจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า       
   5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วางแผนจัด 
กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงาน 
   6. โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วางแผน 
จัดกิจกรรมการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานดา้น
คลังสินคา้และสินคา้คงคลัง  

5. ควรมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่ศิษย์เก่า 
พร้อมทั้งมีระบบการประเมินความพึง
พอใจ 

   มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่
ศิษย์เก่า แต่ยังไม่ได้ด าเนนิการจดัท าระบบการประเมินความพงึ
พอใจจากศิษย์เก่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งทีมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศคณะ 

100 

6. ควรวางแผนและก าหนดกิจกรรม
พัฒนาศึกษาทีส่อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่ครบถ้วนและ
ชัดเจน 

   มีการประชุมคณะกรรมการดา้นกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดท าแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดย
จดัท าแผนการจัดกิจกรรมตามทีน่ักศึกษาต้องการและสอดคล้อง
กับมาตรฐานแห่งชาติทั้งห้าดา้น ในวันที่ 20 มิ.ย.59 ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 คณะได้ด าเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จ านวน 10 กิจกรรมซึ่งครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน 

100 

7. ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ
ให้กับนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร 
กิจกรรม โครงการ หรือในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

   อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ ท าความเข้าใจกับนักศึกษา
เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติผา่นการอธิบาย มคอ.3  

100 

8. ควรมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ส่งเสริมสนับสนนุการ
เรียนรู้และทักษะการปฏบิัติงานจริง 

   ด าเนินการจัดท าความร่วมมอืกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาและบุคลากร 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดก าแพงเพชร และบริษัท อิน
โนเวชัน่พูล เอเซีย จ ากัด 

100 

9. ผู้รับผิดชอบระดบัหลักสูตร และฝ่าย
วิชาการของคณะ ควรพิจารณาจัดท า

   จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ โดยน าเกณฑ์การ
พิจารณาตามคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประกอบการ

100 
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แผนการเรียนของนักศึกษาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัด
รายวิชาค านวณในภาคเชา้  และจัด
รายวิชาเชิงปฏบิัติในภาคบ่าย 

พิจารณาการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
เทอม 2/2559 

องค์ประกอบที่ 3: กำรบริกำรวิชำกำร  

1. จัดระบบการประเมนิผลการบริการ
วิชาการให้เป็นระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

    ฝ่ายบริการวชิาการได้พฒันาระบบการประเมินผลการบริการ
วิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

100 

2. แผนการบริการวิชาการต้องมองการ
บริการวิชาการเชิงพื้นที่ ที่ต้องน า
ผลงานวิจัยไปใช ้

   ท าแผนบริการวิชาการโดยวิเคราะห์การบริการวิชาการเชิงพืน้ที่ 
ศึกษาวัฒนธรรมหรือการด ารงชีวิตของประชาชนภายในพืน้ที่ที่
คณะจัดบริการวิชาการเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและให้ชุมชนได้น า
ผลงานวิจัยไปใช้จริง และจากผลการด าเนนิงานตามแผนพบว่า ใน
ปีการศึกษา 2559 มีผลงานวิจัยที่มองการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ 
ที่ต้องน าผลงานวิจยัไปใช้ เช่น งานวิจัย การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ด้วยการพึง่พาพลงังานแสงอาทิตย์ โดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  

100 

3. ควรมีการบูรณาการในรายวชิาของแต่
ละหลักสูตรให้ส่วนร่วมในการลงพื้นที่การ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

   จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 โดย
ระบไุว้ในแผนว่าการบริการวชิาการแต่ละโครงการนัน้จะต้องสอดคลอ้ง
กับความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการ
พัฒนาชุมชน/สังคม และก าหนดตวัชี้วัดดา้นการบูรณาการวชิากบัการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทัง้ตนเองและ
ชุมชน 

100 

องค์ประกอบที่ 4: กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. การก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนศลิปวฒันธรรม คือ การกระตุ้น
การด าเนินงานเป็นระยะโดยตดิตามการ
ด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลด าเนนิงานตามภารกิจ 
ก าหนดในวาระเพื่อพิจารณา 

   ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าคณะ 
โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นตัวแทนจากทุกหลักสูตรในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีหน้าที่ด าเนินงานและก ากับติดตาม 
โครงการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรในคณะ ตามแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ของคณะ โดยการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ใช้กระบวนการ 
PDCA ในการจัดท ากิจกรรมในแต่ละคร้ัง ดังนี้ 
    P:  Plan ประชุมก่อนด า เนินการ วางแผนและแบ่งฝ่าย
ด าเนินงาน 

100 
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    D : Do ติดต่อ ประสานงานด้านสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ด าเนินการจัดโครงการตามหน้าที่แต่ละฝ่ายที่ได้วางแผนไว้  
    C : Check สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินผลความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ น าผลที่ ได้และข้อเสนอแนะเสนอต่อ
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม 
    A : Act น าผลจากการด าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะคร้ังที่ผ่าน
มามาปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป 

2. ควรวางแผนและจัดท าแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดตัว
บ่งชี้ของวัตถุประสงค์และกิจกรรม
โครงการที่ด าเนนิการได้จริง และสามารถ
บูรณาการกับกิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่ชัดเจน สามารถประเมินความส าเร็จได้ โดยก าหนดให้มี
วั ตถุประสงค์ด้ านการส่ ง เสริม ใ ห้ เกิ ดการบู รณาการ งาน 
ศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรด้วย 
และก าหนดตัวชี้วัดคือจ านวนกิจกรรม/โครงการการบูรณาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอ่ืนๆใน
ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม ผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559 พบว่า สามารถด าเนินการได้จ านวน 6 กิจกรรม  
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

100 

องค์ประกอบที่ 5   กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.)  

1. ควรพัฒนาแผลกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการตามระยะเวลา 
และแสดงการบรรลุตามตัวบ่งชีแ้ละ
เป้าหมายของแผน กลยทุธ์ โดยแสดงผล
การด าเนินงานที่ชัดเจน 

   ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน และมีการติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้มีการกรอกข้อมูลรายงานผลการปฏบิตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการผ่านระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ (E-SPR) 

100 

2. ควรน าเสนอแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธท์างการเงิน  
น าเสนอทีป่ระชุมผูบ้ริหารระดับคณะเพื่อ
พิจารณา และโดยมีข้อเสนอแนะ 

   ด าเนินการน าเสนอแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ
แผนกลยุทธท์างการเงิน ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

100 

3. ส าหรับอาจารย์ที่มีรายวิชาสอนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะ ควร
ส่งเสริมและหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
เช่น การท างานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
การบริการวิชาการสู่ชุมชน ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการในการ

   จัดประชุมอาจารย์เพื่อหาแนวทางในการก าหนดภาระงานเสริม
นอกเหนือจากภาระงานสอน  ผลที่ได้คือ อาจารย์ในคณะมีผลงาน
วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่มากข้ึน 

 

100 
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และคณะ โดยจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล 

4. ควรจัดข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่สอดคล้องกับศาสตร์
เทคโนโลยโีดยมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการ
พัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 

  คณะได้จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะนกัศึกษาและบุคลากร ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก าแพงเพชร และบริษทั อินโนเวชั่นพูล 
เอเซีย จ ากัด 

100 

5. ควรส่งเสริมหลักสูตรที่มีความพร้อม
เพื่อพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Model 
Innovation 

   ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มีความพร้อมพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เช่น หลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

100 

 

1.2 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  

ตำรำง  80  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  แผนการรั บนั กศึ กษา เมื่ อก าหนด
แผนการรับนักศึกษาไปแล้วปรากฏว่ามี
นักศึกษามารายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่
วางไว้ ทางคณะควรศึกษาว่าเป็นปัญหาจาก
สาเหตุใดเพื่อหาทางแก้ไขในปีถัดไป 

   ศึกษาหาข้อมูลถึงสาเหตุที่นักศึกษา
สมัครน้อยโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่
เข้าใหม่  และผู้เกี่ยวข้อง 

   มีนักศึกษาเข้าศึกษาจ านวน 140 
คน ซึ่งปีที่ผ่านมามีนักศึกษาจ านวน 
165 คน ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 25 
คน โดยไม่ทราบสาเหตุ 

2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีระดับดี 
1 หลักสูตร นอกนั้นอยู่ระดับปานกลางทาง
คณะจะต้องมีการตรวจสอบและการ
ประเมินครั้งถัดไปจะต้องอยู่ระดับดีให้ได้
และหลักสูตรที่อยู่ระดับดีแล้วต้องรักษา
ระดับให้เหมือนเดิม 

   มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันฯร่วมกับนักวิชาการ
สายสนับสนุนด้านงานประกันและ
ประธานหลักสูตร ตรวจสอบระบบและ
กลไกและหาข้อมูลที่สามารถน ามาเป็น
ประโยชน์ในการตรวจประเมิน 

   ผลการประเมินหลักสูตรดีขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา โดยมีหลักสูตรที่อยู่ในระดับ
ดี 4 หลักสูตร ปานกลาง 2 หลกัสูตร 
 

3. คณะควรจะต้องเร่งรัดให้อาจารย์จัดท า
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้
น าผลงานทางวิชาการดั งกล่ าวยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

   ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
จัดท าผลงานทางวิชาการและน าผลงาน
ทางวิชาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

   มีอาจารย์ที่ไดต้ าแหน่งทางวชิาการ
เพิ่มข้ึน ดังนี ้
- รองศาสตราจารย์  1 คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน 
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

จากการติดตามตรวจสอบพบว่า 
2.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินงานความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยล าดับความเสี่ยงที่ได้

จากการวิเคราะห์และระบุประเภทความเสี่ยง โดยมีระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
     1) ด้านนักศึกษา:จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผน  
      2) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ: บุคลากรมีทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์  
      3) ด้านการปฏิบัติงาน : ความร่วมมือของเครือข่ายยังขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายนั้นๆ 

อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 เมื่อได้ความเสี่ยงและแยกตามประเภทความเสี่ยงแล้ว จึงน ามาหาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบเพ่ือก าหนดแผนงานกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ ในระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน 

2.3 คณะกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือนตามแผนงานกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงโดยรายงานความก้าวหน้าร้อยละความคืบหน้าของแผนงานนั้นๆ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา  

2.4 คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบแผนได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนหาแนวทางการไขปัญหา มาด าเนินการตามแผน
ที่ตั้งไว้ พร้อมสรุปผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการประจ าคณะ รอบ 12 เดือนและผลประเมินความเสี่ยงภายหลังการ
ด าเนินการในการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงเพื่อสรุปการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

มีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ตำรำง  81  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตามประเด็นความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 6 เดือน (ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 12 เดือน (ร้อยละ) 
ด้านนักศึกษา:จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผน 80 100 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ: บุคลากรมีทักษะ
และการสื่อสารภาษาต่างประเทศไม่เป็นไปตามเกณฑ์  60 100 

ด้านการปฏิบัติงาน : ความร่วมมือของเครือข่ายยังขาด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายนั้นๆอย่างต่อเนื่อง 

60 100 

ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม 60 100 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
  

การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรผลิตบัณฑิต 
 แผนกำรรับนักศึกษำ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

ตำรำง  82  แผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว 
ร้อยละตำม

แผน 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 60 36 60.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 30 15 50.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 30 24 80.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีออกแบบพฒันาผลิตภัณฑ ์ 20 14 70.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 30 10 33.33 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์ 30 7 23.33 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 20 14 70.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 20 7 35.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (เทียบโอน) 20 7 35.00 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 20 ไม่มผีู้สมัคร - 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ 70 50 71.43 

รวมท้ังสิ้น 350 184 52.57 
 

จากตารางพบว่า จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับทุกสาขาวิชา สาขาวิชาที่มีค่าร้อยละมากที่สุด  ได้แก่ 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์   และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับน้อยที่สุดได้แก่ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)  และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน TQF 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ดังนี้ 
   1) การเรียนการสอนก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   2) ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง  
   3) มอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
   4) การท างานโครงงานกลุ่มหรือโครงงานเดี่ยวให้สามารถบูรณาการระบบและน าไปใช้งาน โดยคณะมีเป้าหมาย
ให้บัณฑิตที่จบการต้องมีทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
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ตำรำง  83  แสดงทักษะของบัณฑิตที่จบการต้องมีทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน 5 ด้าน 

คุณลักษณะบัณฑิต ทักษะทีบ่ัณฑติพึงม ี
ด้านคุณธรรมจริยธรรม     บัณฑิตต้องมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ 
ด้านความรู้ บัณฑิตต้องมีความรู้ครอบคลุมทฤษฎีและหลักการตามจุดเน้นรายวิชา 
ด้านทักษะปัญญา บัณฑิตต้องเข้าใจและแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

มีทักษะในวิชาชีพและวิชาการ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร 

ตำรำง  84  แสดงผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร 
2559 2560 

ผลประเมิน ระดับคุณภำพ ผลประเมิน ระดับ
คุณภำพ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.30 ปานกลาง 3.08 ดี 
สาขาวชิาเทคโนโลยีพลังงาน 2.67 ปานกลาง 3.86 ดี 
สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม 2.88 ปานกลาง 3.16 ดี 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 2.97 ปานกลาง 3.57 ดี 
สาขาวชิาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.20 ดี 3.58 ดี 
สาขาวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง 2.97 ปานกลาง 2.47 ปานกลาง 
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ - - 2.39 ปานกลาง 

คะแนนที่ได ้ 2.83 ปำนกลำง 3.16 ดี 
 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรในทิศทางที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับปานกลางโดยปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ใน
ระดับปานกลาง 5 หลักสูตร ระดับดีเพียง 1 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี ถึง 5 
หลักสูตร และอยู่ในระดับปานกลาง 2 หลักสูตร ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างมีผลการประเมินลดลง 
 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.28 
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ตำรำง  85  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำขำวิชำ 
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

ระดับ คุณธรรม
จริยธรรม 

ควำมรู้ 
ทักษะทำง
ปัญญำ 

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

วิเครำะห์
เชิงตัวเลข 

จัดกำร
เรียนรู้ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.51 4.25 4.11 4.04 4.15 4.25 4.30 ดี 
เทคโนโลยพีลังงาน 4.66 4.33 4.28 4.63 4.23 4.29 4.43 ดี 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.70 4.52 4.50 4.66 4.50 4.42 4.57 ดีมำก 
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 4.71 4.46 4.44 4.59 4.36 4.36 4.51 ดีมำก 
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

4.53 4.46 4.41 4.59 4.38 4.43 4.48 ดี 

เทคโนโลยีก่อสร้าง 4.48 4.15 4.19 4.40 3.78 4.15 4.23 ดี 
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์ 4.72 4.43 4.36 4.44 4.22 4.41 4.46 ดี 

ภำพรวม 4.61 4.37 4.32 4.48 4.24 4.34 4.27 ดี 
 

 จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ การ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีระดับดีมาก จ านวน 2 สาขาวิชา  และมีระดับดี จ านวน 6 สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงใจ
ค่อนข้างมาก 
 
กำรได้รับรำงวัล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้ 
 

ตำรำง  86  แสดงรางวัลระดับชาติที่บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล 2559  
ชื่อ – สกุลผู้รับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ องค์กรที่ให้รำงวัล วัน/เดือน/ป ี

ที่ได้รับรำงวัล 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
อ.อ าไพ  แสงจันทร์ไทย  
น.ส.ฐาปนิตา  คุม้เพื่อน 
นายเฉลมิพล  หนูหมื่น 
นายวัชระ  ใจแป ้

*รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดบั ประเทศ  
จากการแข่งขันโครง การ Love Your 
Local Love Your City 2016 (เป็น
โครงการต่อยอดการสร้างพื้นทีชุ่มชน
สร้างสรรค์ด้วยพลงัเยาวชน) 

สสส. และ ศนูย์
สร้างสรรค์ (TCDC) 

9 ธันวาคม 59  

หมำยเหตุ  เป็นโครงการที่ท าร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      141 

 

    

ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  

การติดตามการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

ตำรำง  87 แสดงภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

สำขำวิชำ 
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ผู้ตอบ

แบบสอบถำม 

มีงำนท ำก่อน
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

มีงำนท ำหลัง 
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ศึกษำ
ต่อ 

ร้อยละกำรมีงำนท ำ 

2560 2559 

เทคโนโลยโีลจสิติกส ์ 15 14  8 - 57.14 90.00 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25 20 2 18 - 100.00 86.28 
เทคโนโลยโียธา 13 12  10 - 83.33 91.67 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 1 1  1 - 100.00 83.87 
เทคโนโลยไีฟฟา้ฯ 32 28 4 24 - 100.00 94.29 
อิเล็กทรอนิกส์ 7 7  5 - 71.43 100.00 

รวม 93 82 6 66 - 86.80 89.47 
 

จากตารางพบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 93 คน ตอบแบบสอบถาม 82 คน (ร้อยละ 88.17) พบว่า
บัณฑิตมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 66 คน (ร้อยละ 80.49) และมีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 7.32) 
 ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 86.80) ลดลงจากปีการศึกษา 2559 
(ร้อยละ 89.47) 
 
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ  ผลงำน  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น 48 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน  
(ร้อยละ 8.33) ระดับปริญญาโทจ านวน 40 คน (ร้อยละ 83.34) และปริญญาเอก จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.33) 
 บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 22.92) 
 
 ตำรำง  88  แสดงคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวน 

วุฒิกำรศึกษำ อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 

ปริญญาตร ี 4 - - - 4 
ปริญญาโท 33 6 1 - 40 
ปริญญาเอก - 4 - - 4 

รวม 37 10 1 - 48 
หมำยเหตุ  1. ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 14 คน  2. อยู่ระหว่างการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 3 คน  
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2.  กำรวิจัย 

     จ ำนวนงำนวิจัย 
 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท าวิจัย จ าแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 
 
ตำรำง  89  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 30 83.33 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 6 16.67 

รวม 36 100 
จากตารางพบว่า งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานมีจ านวน 30 เรื่อง (ร้อยละ 83.33)งานวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ มีจ านวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 16.67) มีอาจารย์ทั้งหมด 48 คน ท าวิจัยจ านวน 36 เรื่อง คิดเป็น
สัดส่วน จ านวนเรื่องต่ออาจารย์ 1 คน = 0.75  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ด ี

 
    ทุนและแหล่งทุน 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทุนวิจัย โดยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
 

ตำรำง  90  แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) 3,454,821.00 72.58 
แหล่งทุนภายนอก (งบแผ่นดินและอ่ืนๆ) 1,305,333.34 27.42 

รวม 4,760,154.34 100 
 
จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตำรำง  91  แสดงจ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 

แหล่งตีพิมพ์ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เรื่อง) ร้อยละ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 27 71.05 
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 8 21.05 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 1 2.63 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 - - 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 5.27 

รวม 38 100 
 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุดและรองลงมาได้แก่การประชุมวิชาการระดับชาติ  
(ร้อยละ 71.05) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ร้อยละ 21.05) วารสารวิชาการระดับนานาชาติร้อยละ 5.27)  
และวารสาร TCI กลุ่ม 2 (ร้อยละ 2.63)  
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ตำรำง  92  แสดงผลงานทางวิชาการท่ีแจ้งข้อมูลเพ่ือจดลิขสิทธิ์ 

ที่ ประเภทงำน ลักษณะงำน ชื่อผลงำน เลขที่แจ้งข้อมูลฯ 
1 วรรณกรรม หนังสือ การออกแบบเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนกลุม่

เชือกกล้วยฟั่น จังหวัดก าแพงเพชร 
341329 

2 วรรณกรรม หนังสือ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวสัดุท้องถิ่น 
ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์
ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

341340 

3 วรรณกรรม สิ่งเขียน เตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพษิในมหาวิทยาลยัราชภัฏ-
ก าแพงเพชร 

341347 

4 วรรณกรรม หนังสือ การศึกษาและสร้างเคร่ืองวัดสัญญาณคลื่นหัวใจ 349098 
5 วรรณกรรม หนังสือ การทดลองอัตราส่วนผสมระหวา่ง ทราย ผงหินอ่อน ปนูซีเมนต ์

เพื่อท าผลิตภัณฑ์กระเบื้องหินทรายเทียม ส าหรับตกแต่งบ้าน 
349094 

6 วรรณกรรม หนังสือ การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดข้อมูล 349092 
7 วรรณกรรม หนังสือ การออกแบบสายอากาศช่องเปดิแบบกว้างและสองแถบที่ป้อน

ด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อน าคลื่นระนาบร่วมโดยใช้วิธผีลตา่ง
จ ากัดในโดเมนเวลาส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย 

349088 

 
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านบริการวิชาการ ซึ่งมี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริการวิชาการด้วยกันทั้งหมดจ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย   
 1) โครงการบริการวิชาการแต่ละโครงการต้องมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา  
 2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมรับการบริการวิชาการในแต่ละโครงการต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 3) โครงการสามารถด าเนินการตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
ตำรำง  93  แสดงผลการด าเนินการประเมินความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

โครงกำร 
กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน 

ควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 

ด ำเนินกำรตรงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. บริการสู่ชุมชนท้องถิ่น ไม่มี 92.80 ตรงตามที่ก าหนด 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยด้านพลังงาน
ทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 86.70 ตรงตามที่ก าหนด 

3. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่
ชุมชนท้องถิ่น 

มี 85.10 ตรงตามที่ก าหนด 

4. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
สู่ชุมชนท้องถิ่น 

มี 84.60 ตรงตามที่ก าหนด 

5. บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ มี 86.70 ตรงตามที่ก าหนด 
6. การจัดการโลจิสติกสบ์ริการวชิาการสูชุ่มชน มี 84.60 ตรงตามที่ก าหนด 
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โครงกำร 
กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน 

ควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำร(ร้อยละ) 

ด ำเนินกำรตรงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

7. บริการวิชาการทางด้านการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชน 

มี 88.60 ตรงตามที่ก าหนด 

8. การสร้างผลิตภาพจากสถาปตัยกรรม 
ในเมืองเก่าไตรตรึงษ์ 

มี 81.60 ตรงตามที่ก าหนด 

 จากตารางพบว่า  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเกือบทุกโครงการยกเว้น โครงการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่น 
และด าเนินการตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกโครงการ ส่วนค่าความความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการที่มีค่าความ
พึงพอใจของผู้รับบริการสูงที่สุดคือโครงการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่น (ร้อยละ 92.80) รองลงมาคือ  โครงการบริการวิชาการ
ทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 88.60) ส่วนโครงการที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น (ร้อยละ 84.60)  
 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีโครงการ /กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ตำงรำง  94  แสดงโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ชื่อกิจกรรม /โครงกำร สถำนที่จัดกิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนานักศึกษาดา้นเทคโนโลยี
พลังงานในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเรื่อง “ท าบุญและอบรมคุณธรรม
จริยธรรม” 

สวนพลงังาน โปรแกรมวิขาเทคโนโลยีพลังงาน 
มรภ.ก าแพงเพชร 

2. กิจกรรมอบรมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มรภ.ก าแพงเพชร 

3. กิจกรรมท าบุญคณะประจ าปกีารศึกษา 2560   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ก าแพงเพชร 
4. กิจกรรมมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลีครูชา่ง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มรภ.ก าแพงเพชร 

5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และพิธีท าบุญโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มรภ.ก าแพงเพชร 

6. พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร สาขาวชิาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาคารเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ก าแพงเพชร 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในอาเซียน เร่ือง 
“ศิลปวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย” 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ก าแพงเพชร 

8. กิจกรรมศึกษาดูงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เชงิวัฒนธรรม สาขาวิชานวตักรรมและการออกแบบ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เชียงราย 
และพิพิธภณัฑบ์้านด า จ.เชยีงราย 

9. Unikl-RMUTR&KPRU “WE4ASIA” Summer Camp 2017 มหาวิทยาลยักัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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ชื่อกิจกรรม /โครงกำร สถำนที่จัดกิจกรรม 
10. กิจกรรมเครือข่ายผู้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการบูร
ณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม และการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบนัระดับชาติ ครั้งที่ 8 

มรภ.พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
ตำรำง  95  แสดงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย 

ชื่อกิจกรรมกำรบูรณำกำร บูรณำกำรกับพันธกิจ บูรณำกำรกับรำยวิชำ 
1. กิจกรรมส่องกล้องมองเมืองก าแพง การถ่ายภาพวิถีชีวิตจังหวัด
ก าแพงเพชร 

การเรียนการสอน การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 

2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบกรุห้องเผา การเรียนการสอน การพัฒนาพลังงานชุมชน 
3. การสร้างผลิตภาพจากสถาปตัยกรรมในเมืองเก่าไตรตรึง การเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ 
การเขียนแบบเทคโนโลยี

ก่อสร้าง 2 
4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การเรียนการสอน การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ 
5. ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม   การเรียนการสอน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
6. พัฒนาเว็บแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวฒันธรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

การเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 

 
5. กำรบริหำรจัดกำร 

5.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้คณะเป็นแหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี มุ่งเน้นการน าไอซีทีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในการแสวงหาความรู้ โดยคณะมีหน่วยงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งบริหารงานภายใต้
คณะและมุ่งพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยติดตั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไอที อาทิ เครือข่ายไร้สาย ระบบสื่อสารผ่านไอพี ระบบ e-Learning อันทันสมัย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้สารสนเทศที่น ามาใช้ในด้านการ
บริหารจัดการเช่น ระบบบัญชี 3 มิต,ิ ระบบกรอกเกรดออนไลน์ เป็นต้น 

 5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับแผนของสถาบัน โดยมีการระบุเส้นทางความก้าวหน้าและก าหนดกลยุทธ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน และคณะได้ด าเนินการการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ 
เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ก าหนดไว้
โดยมีการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณวุฒิให้สูงขึ้น จ านวน 
20 คน สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณวุฒิให้สูงขึ้น จ านวน 3 คน นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทาง
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วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน และรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และยังอยู่ระหว่างจัดท าผลงานเพ่ือ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ อีกจ านวน 7 คน ซึ่งคาดว่าจะได้ต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 2561  
 5.3 แผนพัฒนำหน่วยงำน 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนา
คณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร โดยทุกปีงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี คณะมีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะในการประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 มาทบทวน
แผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5.4 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ความส าคัญกับการบริหารก ากับและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนในการพัฒนาคณะ รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุน นักศึกษา และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ มีมาตรการติดตามความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการ มีการทบทวนกรอบอัตราก าลัง คณะมีการด าเนินการ
ตามแผน โดยการจัดการทรัพยากรบุคคล และมีการติดตามตรวจสอบเพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนเป็นระยะๆ  โดย
ติดตามแผนในที่ประชุมการจัดการทรัพยากรบุคคล และปรับแผนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
       ด้านการเรียนการสอนมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่าน
ระบบการประเมินการสอนของคณะ และแจ้งผลประเมินให้อาจารย์ทราบ นอกจากนี้คณะได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
การประเมินงานด้านการบริหารบุคคลมาประกอบในการปรับแผนและจัดท าแผนในรอบปีถัดไป เพ่ือให้เป็นแผนที่
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
และธรรมำภิบำลของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ตำรำง  96  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัต ิ

อันดับ 

1.  ด้านวิสัยทัศน์และความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ 

2.  ด้านการบริหารงาน 

3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 

4.  ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

3.87 

3.84 

3.84 

3.93 

0.69 

0.86 

0.86 

0.89 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4 

5 

5 

2 

5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.88 0.79 มาก 3 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.07 0.76 มาก 1 

รวม 3.91 0.82 มำก 

  
 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน มีผล
การประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.91, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.07, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.76) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.93, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.89) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=
3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.86) 
 
ตำรำง  97 ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 38 4.75 ดีมาก 

2 การพัฒนาองค์การ 20 18 4.50 ดี 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 24 4.00 ดี 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 7.82 3.91 ดี 

รวม 100 87.82 4.39 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น  

1. ทางคณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกค่อนข้างมาก และสนับสนุนให้
อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ 

2. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีเกือบทุกหลักสูตร ซึ่งต่างกับปี ท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

3. นักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศจากโครงการต่อยอดสร้างพื้นท่ีชุมชน
สร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีมาตรการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา บุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ
รวมท้ังนักศึกษาอาจจะต้องมีส่วนชักน านักเรียนตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ ให้มาสมัครเข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น 

2. คณะควรเร่งรัดให้มีหลักสูตรใหม่ให้เป็นท่ีสนใจของผู้ท่ีจะสมัครเข้ามาศึกษาต่อ หลักสูตรใดท่ีมีผู้ท่ีเรียนน้อยให้
วางแผนปิดหลักสูตรลง 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทางคณะควรจะมีการสอนภาษาพม่าเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดและฟัง
ภาษาพม่าได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งให้นักศึกษาสามารถจบไปมีอาชีพรองรับในประเทศเพื่อนบ้านได้ 

4. ควรเร่งรัดให้อาจารย์ได้จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มีจ านวนมากขึ้น 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการใหม่ ดังนั้นหากอาจารย์สามารถส่งผลงาน
ได้ทันก่อนก าหนดก็จะเป็นผลดี 

5. คณะควรส่งเสริมและให้ความส าคัญในการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์ท่ีอยู่ใน
ข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ให้มากขึ้น  

 
ส่ิงที่ต้องกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหนง่ของบุคลากรสายสนับสนุน  
2. ควรผลักดันให้ทางคณะมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มากขึ้นโดยให้โปรแกรมวิชาได้ลงพื้นท่ีและจัดสรร

งบประมาณให้เพิ่มขึ้น 
3. ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานมากขึ้นในการประกวดการแข่งขันทางด้าน

เทคโนโลย ีเช่น การจัดการแข่งขันกับเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ เป็นต้น 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยแบ่งประเด็นการ
ประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น  คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   20   ตัวชีว้ัด 

   มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน   18   ตัวชีว้ัด 

   มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน     2   ตัวชี้วัด 

   คิดเป็นร้อยละ    76.80 

 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 22,937,190.00  บาท 

   งบประมาณท่ีได้รับการเบิกจ่าย  19,387,979.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ 84.53 

   งบประมาณคงเหลือ     3,549,211.00  บาท 
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร 
 

คณะกรรมการ ได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 
ตำรำง  98  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
องค์ประกอบที่ 1: กำรผลิตบณัฑิต     
1. ควรมีการวางนโยบายในการก ากับ
การบริหารหลักสูตรให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

1.1 แจ้งให้กับประธานและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที ่
เก่ียวข้องรับทราบในเร่ืองการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบรหิาร
หลักสูตรเพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามทิศทางและ
เป้าหมายที่วางไว้ ในการประชุมบุคลากรประจ า มรภ.กพ. แมส่อด 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตดิตามการบริหาร 
หลักสูตร มรภ.กพ. แมส่อด 
1.3 จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรรายโปรแกรมวิชา 
1.4 ก าหนดให้ประธานและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
มีการรายงานผลการบริหารหลักสตูรเป็นระยะ 
1.5 ให้ชี้แนะ การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามทิศทางและเปา้หมาย 
1.6 ประเมินผลการด าเนนิงานการบริหารหลักสตูร 

 
100 

 
 

2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์โดยจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิเพิ่มมากข้ึน 

2.1 ท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามแผน พฒันาศักยภาพ
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561  
2.2 แจ้งและก ากับติดตามตามแผนพฒันา 
พัฒนาตนเอง (ID Plan) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการ
ประชุมบุคลากร รอบ 6 เดือน  
2.3 รายงานผลการด าเนนิการตามแผนพฒันา 
พัฒนาตนเอง (ID Plan) ให้ผู้บรหิารรับทราบ 

100 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานให้นักศึกษาโดย
บูรณาการกับรายวิชา หรือกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

   ฝ่ายกิจการนักศึกษาด าเนินการ ดังนี ้
3.1 จัดโครงการพฒันาบณัฑิตสู่ชวีิตการท างาน 
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 
3.3 ร่วมมือกับงานบริการวชิาการเพื่อจัดนักศึกษาร่วมบริการวิชากา 
และบูรณาการการเรียนการสอน ดงันี้  

90 
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ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
  - โครงการอบรม “บัญชีและภาษีอากรส าหรับผูป้ระกอบการ” 
  - โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของสังคม 
  - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน 
  - โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุค
ดิจิทัล 
  - โครงการการจัดการทั่วไปเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใน
ชุมชน 
  - โครงการสร้างเยาวชนโลจสิติกส์สู่ยุค 4.0 
  - โครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม 
  - โครงการพัฒนาความรูสู้่ชุมชนอ.ชายแดน จ.ตาก 

4. ควรพิจารณาประเด็นการปรับ ปรุงการ
ให้บริการแกนั่กศึกษา ครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็น ได้แก่  การให้บริการ ค าปรึกษา 
การให้ข้อมูลการท างาน และการเตรียมความ
พร้อมเมื่อส าเรจ็การ ศึกษา โดยพจิารณาผล
การเมินที่มีคา่เฉลีย่ในแต่ละประเด็นค่า
คะแนนเฉลีย่น้อย 

   ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการสง่เสริมงานบริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การให้ข้อมูลการท างาน และการใชช้วีิต
แก่นักศึกษา เพื่อน าผลการเมินในแต่ละดา้นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
น้อย มาวางแผนพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 
 

90 

5. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ในวิชาการ
วิชาชีพที่จ าเป็นและทนัสมัย ซึ่งสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ผ่านช่อง ทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบนั 

   ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เพิ่มชอ่งทางการเผยแพร่ความรู้ที่เปน็
ประโยชน์ให้กับนักศึกษา ดังนี ้
   - เพจ (Facebook) ชื่อ ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
   - เว็บไชต์ https://maesot.kpru.ac.th/ 
   - ส านักข่าวท้องถิ่น 

100 

6. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนและตวัชี้วัดให้สะท้อนอัตลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั โดยสามารถวัดความ 
ส าเร็จของแผนให้เห็นได้อย่างชดัเจน 

   ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะด าเนนิการน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาประชุมทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อสะท้อนอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย สามารถวัด
ความส าเร็จของแผนให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเปน็รูปธรรม 

100 

องค์ประกอบที่ 2: กำรวิจัย 
1. ควรมีการส ารวจความต้องการจาก
การใช้ Area based ที่เน้นสภาพความ
ต้อง การที่แท้จริงและมีการด าเนิน การ
ให้บริการวิชาการที่มีการจัดเก็บรายได้
และอาจมีการท าแผนบริการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1.1 เก็บข้อมูลการส ารวจความตอ้งการการเข้ารับบริการวิชาการ 
1.2 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของผูท้ี่จะเขา้รับบริการวชิาการ
ว่าส่วนใหญ่จะรับบริการเรื่องอะไร ช่วงเวลาไหน 
1.3 สรปุผลจัดท ารายงานการส ารวจความต้องการรบับริการแจ้งต่อ
คณะท างานบริการวิชาการโปรแกรมวิชาและศูนย์การเรียนรู้ทัง้หมด 
เพื่อด าเนินการเขียนขอจดัโครงการบริการวชิาการ 

100 

2. ควรมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
ใช้ประโยชน์และติดตามผลอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อน ามาสู่การจัดท าแผน

   ด าเนินการจัดประชุมในการก าหนดตัวบ่งชี้ของโครงการและ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และติดตามผลอย่างเปน็รูปธรรมเพื่อ
น ามาสู่การจัดท าแผนบริการวิชาการต่อไป 

80 

https://maesot.kpru.ac.th/
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ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
บรกิารวิชาการโดยเนน้การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในปีต่อไป 
3. ควรมีการจัดท าตัวบ่งชี้และโครงการที่
เน้นการบูรณาการและประเมินการ
ปฏิบัติจริงเชิงคุณภาพ 

   ด าเนินการดังนี้ จัดประชุมในการก าหนดตัวบง่ชี้ของโครงการและ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์เพื่อการบูรณาการและประเมินการ
ปฏิบัติจริงเชิงคุณภาพ 

80 

องค์ประกอบที่ 4: กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรพัฒนาเครื่องมือวัดเชิงคุณภาพ เช่น 
การวัดจิตส านึกควรมีแบบวัดที่
หลากหลาย เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม 
การสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

   มรภ.กพ. แม่สอด ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ มาประชุมพิจารณาเพื่อทราบการทบทวนจัดท า
เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพให้ครอบคลุมตามประเด็นค าถามที่
เก่ียวข้อง 

80 

องค์ประกอบที่ 5: กำรบริหำรจัดกำร 
   5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(สกอ.) 
1. ควรมีการศึกษาการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
วิเคราะห์เพื่อน าไปเปน็กรอบการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

   งานนโยบายและแผน น าข้อเสนอแนะไปทบทวนใน
ปีงบประมาณ 2561 ช่วงเวลาทบทวนแผนกลยทุธ์ (ไตรมาสที่ 3) 
ด้วยการวิเคราะห์ทั้งสองแผนร่วมกัน เพื่อให้ได้กรอบการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจนและเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน และจะร่วมกับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรในการจัดท าต่อไป 

50 

2. ควรมีการจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมการบริหารการเงิน โดยมีการ
เปรียบเทียบกับตน้ทนุในรอบปีเพื่อ
แสดงผลในเชิงประสิทธิ- ภาพและ
ประสิทธผิล 

2.1 รวบรวมและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลการด าเนิน งานของ
หลักสูตรและระดับหนว่ยงาน เช่น ระดบัคะแนนการประกนั
คุณภาพการศึกษา ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วัดตามแผนปฏบิตัิ
ราชการที่แสดงผลเชงิประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
2.2 เพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบผลตน้ทุนต่อหลักสูตรในรอบปีปัจจบุนั
และปีทีผ่่านมาเพื่อแสดงผลทีไ่ด ้

100 

3. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น จ านวนนักศึกษา 
ที่ลดลง ส่งผล ต่อรายไดท้ี่ลดลง แล้วมีการ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงเดิมทีผ่่านมา 

   มีการจัดกิจกรรมประชุมวิเคราะห์และจัดท าการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน   

100 

4. ควรมีการทบทวนกระบวน การ
จัดการความรู้โดยเฉพาะการไดม้าซึ่ง
ความรู้ของบุคลากร และการถ่ายทอด
บทเรียนที่จะน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
และการสร้างต้นแบบต่อไป 

   จัดประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานการจดัการความรู้ เพื่อวาง
แผนการจัดการความรูใ้นการศึกษา 2560 โดยครอบคลุมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 2 ด้านได้แก่  
   1) ด้านการผลิตบณัฑิตและ  
   2) ด้านการวิจัย เพื่อถ่ายทอดบทเรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิ 

100 

5. ควรมีการวิเคราะห์รูปแบบในการ
ก ากับติดตามแผนซึ่งตามมาด้วย
ผลส าเร็จ เช่น ก ากับจากนโยบาย ค าสั่ง 
การประชุม การรายงานความกา้วหน้า 

5.1 จัดท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับติดตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาประจ าปงีบประมาณ  2561  
5.2 แจ้งบุคลากรรับทราบและก ากับติดตามในการประชุมบุคลากร 
รอบ 6 เดือน  

80 
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ควำมส ำเร็จ 
5.3 รายงานผลการด าเนนิการตามแผนพฒันาศักยภาพบคุลากร 
ประจ าปงีบประมาณ  2561  

   5.2 ระบบก ำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ(สกอ.) 
1. ควรมีการจัดท ารายงานผลในภาพรวม
ของทุกหลักสูตร 

   ปีการศึกษา 2560 มีการดท ารายงานผลในภาพรวมของทุก
หลักสูตร  

100 

2. ควรมีการจัดท ารายงานผลจากการ
ประเมินโครงการวิเคราะห์จากแผน
ปรับปรุงคุณภาพและเปรียบเทยีบให้เห็น
ต่อเนื่อง 3 ปี 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนนิการจดัท าตาราง
สรุปผลการปรบัปรุงคณุภาพย้อนหลัง 3 ปี เพื่อที่แสดงข้อมูลผลการ
ปรับปรุงคุณภาพให้ชัดเจน 

100 

3. การเขียน SAR เขียนให้กระชับ 
และยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นรายละเอียด
พอสังเขป 
 

3.1 แจ้งให้กับบุคลากรที่รบัผิดชอบตามตัวบ่งชี้รับ ทราบในการประชุม
บุคลากรประจ า มรภ.กพ. แมส่อด 
3.2 จัดอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร
มรภ.กพ. แม่สอด 

100 

 
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตำรำง  99  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คุณภาพของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับ
ปริญญาโทจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ 
และให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอดก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 4 คน 
ระดับปริญญาเอก 11 คน 
   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. การเบิกจ่ายพัสดุมีปัญหาในเรื่องของระบบ
เอกสารจะต้องออกจากส่วนกลาง คือ มหา 
วิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรท าให้เกิดความล่าช้า
ทั้ ง ในเรื่องของเวลาและระยะทางที่ ไกลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด เรื่องนี้
ควรมอบอ านาจเก่ียวกับพัสดุในบางเร่ืองให้กับทาง
แม่สอดบริหารจัดการและด าเนินการได้เอง 

   มีการใช้ระบบฐานข้อมูลจาก 3 DGF ในการ
ซื้อจ้าง ผ่านระบบ Internet ที่มีความเร็วในการ
ให้บริการไม่ต่ ากว่า 50 MKbps 

ด าเนินการแลว้ 

3. นอกจากอาจารย์จะต้องพัฒนาให้มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกตามข้อ 1 แล้วอาจารย์ยังจะต้อง
จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

   มีการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 12 คน ปีงบประมาณ 
2560 

ด าเนินการแลว้  
และอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
4. อาจารย์จะต้องเร่งรัดในการจัดท าวิจัยให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเพื่อจะตีพิมพ์
เผยแพร่ ต้องพยายามตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ICT กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 

   มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสาร 
TCI กลุ่ม 2 ร้อยละ 25.00 และวารสาร TCI กลุ่ม 
1 ร้อยละ 3.57 มากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 
ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 ร้อยละ 4.35 

ด าเนินการแลว้  
 

5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขอรับงานที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษมา
จัดท า เพื่อเป็นการให้บริการแก่ท้องถิ่นตาม
บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

5.1 มีการจัดท า MOU อยู่กับมหาวิทยาลยัดาโก้
โดยมีการจัดส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกัน 
5.2 มีศูนย์ ICT เป็นศูนย์แรกของจังหวัดตาก  
มีเครือข่าย 21 ศูนย์ และได้รับความไว้วางใจ 
จากส านักมาตรฐานวชิาชีพของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจัดตัง้ให้เป็นศูนยส์อบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 2 สาขา คือ  
    1) การซ่อมคอมพิวเตอร์  
    2) การประมวลผลค า 

ด าเนินการแลว้  
 

 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

จากการติดตามตรวจสอบพบว่า มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนินการ ดังนี้  
 1. ได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความปลอดภัยด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความ
เสี่ยงเรื่องไฟป่าและรักษาความปลอดภัยไว้ในงานประจ าที่ต้องด าเนินการควบคุมความเสี่ยงทุกปี 

2. โครงการบริหารจัดการงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกิจกรรมอบรมให้ความรู้บุคลากรมีผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  มีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้ 

 
ตำรำง  100  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 6 เดือน (ร้อยละ) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รอบ 12 เดือน (ร้อยละ) 
1. ด้านปฎิบัติงาน (Operation : O) นักศึกษาได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพน้อย 

50 66 

2. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (Instructor  

Development : I) ผู้อ่านใช้ระยะเวลานานในการอ่านและ

พิจารณาผลงาน 

30 41 

3. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (Instructor  
Development : I) นักศึกษาออกกลางคัน 

55 100 

ควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม 45.00 69.00 
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3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน ให้กับ
ผู้บริหารและหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

4. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนต่อ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง/
แผนงาน/กิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงเพิ่มเติมตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทาง /แผนงาน /กิจกรรม ที่น ามาด าเนินการลดความเสี่ยงตามผล การจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิงำนตำมพันธกิจ 
 

การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรผลิตบัณฑิต 
    แผนกำรรับนักศึกษำ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
ตำรำง  101  แผนการรับนักศึกษา    

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว ร้อยละตำมแผน 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 30 25 83.33 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 30 26 86.67 
รัฐประศาสนศาสตร์ 50 57 114.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 6 20.00 
การจัดการทั่วไป 30 10 33.33 
การจัดการโลจิสติกส ์ 70 61 87.14 
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4 ปี (เทียบโอน) 30 10 33.33 
การบัญช ี 70 27 38.57 
การบัญชี 4 ปี (เทียบโอน) 20 9 45.00 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 35 27 77.14 

รวมทั้งสิ้น 395 258 65.32 
 จากตารางพบว่า สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับมากที่สุ  ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ ส่วนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับน้อยที่สุด ได้แก่  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร  
 

ตำรำง  102  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ)  
 

หลักสูตร 
2559 2560 

ผลประเมิน ระดับคุณภำพ ผลประเมิน ระดับคุณภำพ 
การจัดการทั่วไป 3.21 ดี 3.15 ดี 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3.51 ดี 3.38 ดี 
 การบัญช ี 2.79 ปานกลาง 3.11 ดี 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 3.52 ดี 3.60 ดี 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.33 ปานกลาง 2.97 ดี 
 เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 3.03 ดี 3.57 ดี 

ภำพรวม 3.07 ดี 3.30 ดี 

http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1104&mode_chill=
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1106&mode_chill=
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จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งคุณภาพหลักสูตร
เท่ากับปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี โดยปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง 2 หลักสูตร ระดับ
ดี 4 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีทั้ง 6 หลักสูตร  

 
ควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลการประเมินจ าแนกเป็นราย
หลักสูตร ดังนี้ 

ตำรำง  103  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำขำวิชำ 
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

ระดับ คุณธรรม
จริยธรรม 

ควำมรู ้
ทักษะทำง
ปัญญำ 

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

วิเครำะห์
เชิงตัวเลข 

จัดกำร
เรียนรู ้

การจัดการทั่วไป 4.50 4.20 4.10 4.04 4.10 4.20 4.19 ดี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.60 4.33 4.28 4.50 4.20 4.29 4.37 ดี 
 การบัญช ี 4.50 4.52 4.50 4.60 4.50 4.42 4.51 ดีมำก 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 4.60 4.60 4.50 4.59 4.60 4.30 4.53 ดีมำก 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.50 4.46 4.41 4.59 4.38 4.43 4.23 ดี 
 เทคโนโลยีการจัดการ 
โลจิสติกส ์

4.40 4.15 4.19 4.40 3.78 4.15 4.18 ดี 

ภำพรวม 4.47 4.32 4.33 4.39 4.20 4.30 4.33 ดี 
  

 จากตารางพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับด ีโดยมีระดับดมีาก 2 สาขาวิชา และอยู่ในระดับดี 4 สาขาวิชา นับว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงใจค่อนข้างมาก 
 

กำรได้รำงวัล (ตรวจจำกตัวชี้วัด) 
 ในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ดังนี ้

 1) นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้  
 - ชนะเลิศกิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น  5 คน 
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันดนตรีต้านยาเสพติด 5 คน 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 5 คน 
 2) อาจารย์ ได้รับรางวัล ดังนี้  
 - รางวัลชนะเลิศการประกวดวีดีทัศน์ป้องกันการท้องในวัยรุ่น 
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด epub ระดับประเทศ จาก NECTEC  
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด epub ระดับประเทศ จาก NECTEC  
 - รางวัลการพัฒนาระบบตรวจจับการล้มผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IOT (ภาคเหนือ)  2 คน 
 - รางวัลการน าเสนอหัวข้อวิจัยในงานสัปดาห์วิชาการ มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 
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ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
 

ตำรำง  104  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 

มีงำนท ำ 
ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

มีงำนท ำ 
หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ศึกษำ
ต่อ 

ร้อยละกำรมีงำนท ำ 

2560 2559 
การจัดการทั่วไป 3 3 1 1 0 50.00 100.00 
การจัดการทั่วไป 1 - - - 0 0.00 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - - - 0 0.00 100.00 
การบัญช ี 17 16 1 11 0 73.33 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 20 1 12 0 63.16 91.00 
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 9 4 0 2 0 50.00 96.42 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 32 31 0 22 0 70.97 0.00 
รัฐประศาสนศาสตร์ 72 56 18 24 0 63.16 89.48 

รวม 160 130 21 72 0 71.54 90.67 
 

จากตารางพบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 160 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 130 คน (ร้อยละ 
81.25) พบว่า มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 72 คน (ร้อยละ 55.38) และมีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 
21 คน (ร้อยละ 16.15) ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 71.54) ลดลงจากปี
การศึกษา 2559 (ร้อยละ 90.67)  
 
ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ  ผลงำน  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 39 คน แยกเป็นระดับปริญญาโทจ านวน 
36 คน (ร้อยละ 92.31) และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน (ร้อยละ 7.69) 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 5.13) 
 
ตำรำง  105  แสดงจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวน 

วุฒิกำรศึกษำ อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 

ปริญญาโท 35 1 - - 36 

ปริญญาเอก 2 1 - - 3 

รวม 37 2 - - 39 

หมำยเหตุ 1. ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 4 คน ระดับปริญญาเอก 11 คน 
2. อยู่ระหว่างการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน  
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2. กำรวิจัย  

    จ ำนวนงำนวิจัย 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดได้จัดท าวิจัย จ าแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 

ตำรำง  106  จ านวนและร้อยละของงานวิจัย 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 

งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 3 10.71 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 25 89.29 

รวม 28 100 

จากการท าวิจัยของคณาจารย์ พบว่างานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน จ านวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 10.71) 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ (ร้อยละ 89.29) มีอาจารย์ทั้งหมด 39 คน ท าวิจัยจ านวน 28 เรื่อง  
คิดเป็นสัดส่วน จ านวนเรื่องต่ออาจารย์ 1 คน = 0.72 ซึ่งอยู่ในเกณฑดี์  
 
ทุนและแหล่งทุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับงบประมาณทุนวิจัย  
โดยจ านวนงบประมาณทุนวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 

ตำรำง  107  แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน 840,396.00 100 
แหล่งทุนภายนอก - - 

รวม 840,396.00 100 
 

จ ำนวนและร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ตำรำง  108  แสดงจ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (เรื่อง) ร้อยละ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 20 71.43 
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 0 0 
วารสาร TCI กลุ่ม 2 7 25.00 
วารสาร TCI กลุ่ม 1 1 3.57 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 

รวม 28 100 
 จากตารางพบว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุดได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 71.43)รองลงมา
ได้แก่ วารสาร TCI กลุ่ม 2 (ร้อยละ 25.00) และวารสาร TCI กลุ่ม 1 (ร้อยละ 3.57)  
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3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

     จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 35 

โครงการ ดังนี้  
3.1 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรชุมชนร่วมกับท้องถิ่น จ ำนวน 35 โครงกำร ได้แก่ 

   1) โครงการนิทรรศการวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
   2) โครงการเยาวชนต้นกล้านักบริหารการจัดการทั่วไป 
   3) โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 
   4) โครงการบริการวิชาการ เปิดโลกทัศน์สู่อุดมศึกษา 
   5) โครงการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนและท้องถิ่น  
   6) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน 
   7) โครงการ 1ชุมชน 1 มหาวิทยาลัย  
   8) โครงการค่ายยุวชนโลจิสติกส์ 
   9) โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
   10) โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ประจ าปี 2560  
   11) โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
   12) โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
   13) พาพ่ีอาสา เสริมทักษะเพ่ือน้อง  
   14) เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี  
   15) ขับเคลื่อนองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   16) พัฒนาความรู้สู่ชุมชนอ าเภอชายแดน จังหวัดตาก 
   17) การบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   18) พัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของสังคม  
   19) นิทรรศการศูนย์เมียนมาร์ศึกษาเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  
   20) การบริการวิชาการสัญจร  
   21) งานประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเสริมชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย  
   22) สัมมนาแนวทางการเป็นนักบัญชีในอนาคต 
   23) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ความยั่งยืน  
   24) จัดหาครุภัณฑ์เพ่ืองานบริการวิชาการ  
   25) พัฒนาระบบงานวิจัยและสนับสนุนการท าวิจัย   
   26) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน  
   27) นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
   28) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความเป็นเลิศ  
   29) บริการวิชาชีพสู่ชุมชนโปรแกรมวิชาการบัญชี 
   30) โครงการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดตาก 
   31) โครงการสานฝันวัยใส 
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   32) โครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
   33) โครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป 
   34) โครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย 
   35) โครงการส ารวจข้อมูลเนื้อจัดท าฐานข้อมูล 

3.2 โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้จัด

ให้มีโครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    1) กิจกรรมปุ๋ยหมักพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    2) กิจกรรมสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูท้องถิ่น  
    3) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
    
เครือข่ำย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมมือกับหน่วยงานให้บริการวิชาการ
ด้านต่างๆ โดยมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ จ านวน 6 เครือข่าย ดังนี้ 

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
2. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 
3. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 
4. สาขาอัญมณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 7 โครงการ /กิจกรรม ดังนี้ 

1) ส านึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) งานประเพณีรดน้ าด าหัว  
3) แห่เทียนจ าน าพรรษา  
4) ส านึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์(วันแม่แห่งชาติ) 
5) อบรมมารยาทไทย  
6) อบรมแต่งหน้า ออกแบบ และเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
7) สักน้อยลงดอย  
โดยมีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง

การค้าระหว่างประเทศ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก วัฒนธรรมจังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล
วัดชุมพลคีรี และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด 
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5. กำรบริหำรจัดกำร 

     5.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  

1) ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา  
2) ห้องสืบค้น INTERNET  ที่มีความเร็วในการให้บริการไม่ต่ ากว่า 50 MKbps  
3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  
4) อาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ที่ครบครัน  
5) ศูนย์การเรยีนเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก  
6) ศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
7) ห้องปฏิบัติการ LAB คอมพิวเตอร์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
8) ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online / MIS / 
9) Website https://maesot.kpru.ac.th/  
10) ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด Facebook 
11) การสื่อสารด้วยระบบ E-mail 
12) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และโน้ตบุ๊ค จ านวน 290 เครื่อง 
13) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ชุด 

     5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

ได้สนับสนุนให้กับบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหนงทางวิชาการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดท าผลงานต าแหน่งระดับช านาญ
การและช านาญการพิเศษ ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน สร้างความเข้าใจ
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมถึงมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการปฏิบัติงานตามพันธกิจบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน 
     5.3 แผนพัฒนำหน่วยงำน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และพัฒนาตามพันธกิจทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ 

1) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
3) บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 
5) ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
6) บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ     

     5.4  กำรบริหำรงบประมำณ (มีกำรด ำเนินกำรหรือวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล)  
มีแนวทำงกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณ ดังนี้ 
 1) จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting)  
 2) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัย 
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 3) ให้สอดคล้องและให้ความส าคัญกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
 4) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
 5) ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2559 
 6) ให้ทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 7) ให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ตอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 8) ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9) ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

10) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และด้านโครงการตามพระราชด าริตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
 11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของ
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 
ตำรำง  109  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ปฏิบัติกำร 

อันดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. ด้านการบริหารงาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

3.54 

3.63 

3.86 

3.64 

0.74 

0.82 

0.83 

0.89 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

6 

5 

1 

4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.67 0.93 มาก 3 
6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.81 0.77 มาก 2 

รวม 3.75 0.83 มำก  
 

จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.75, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.83) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.03, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.78) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=3.86, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.83) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=
3.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.74) 

 
ตำรำง  110  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 32 4.00 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 15 3.75 ดี 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 25 4.17 ดี 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 7.50 3.75 ดี 

รวม 100 79.50 3.98 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 

 
จุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลัยเกิดจากความตั้งใจด้วยงบประมาณของผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาของเด็กที่อยู่ในเขต 5 อ าเภอชายแดนตะวันตกของจังหวัดตาก โดยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15.9 
ล้านบาท และรัฐบาลได้เห็นความส าคัญและเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
เพ่ือเป็นงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดให้โอกาสนักศึกษาในท้องถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาในตัวเมือง
ตากและจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในท้องถิ่นที่ไม่มีนามสกุลสามารถเข้าเรียน
ในสถาบันการศึกษาร่วมกับนักเรียนไทยได ้
 4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุนเป็นคนหนุ่มสาว ดังนั้นจึงสามารถทุ่มเท
เวลาและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวที่อยู่ในอ าเภอแม่
สอด ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมเป็นกรรมการเศรษฐกิจพิเศษและได้รับงบประมาณสนับสนุนในฐานะ
ที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 
 6. อ าเภอแม่สอด มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงมีการ
จัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยดาโก ้โดยมีการจัดส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกัน 
 7. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จะมีงานท า 100% เพราะในท้องถิ่น
มีความต้องการก าลังคนเขาไปท างานโดยเฉพาะเป็นคนในท้องถิ่น 
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีศูนย์การศึกษาท่ีโดดเด่น ได้แก่ 
  1) ศูนย์เมียนมารศ์ึกษา 
  2) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  
  3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี 
  4) ศูนย์ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก 
 9. ศูนย์ ICT เป็นศูนย์แรกของจังหวัดตาก ณ ปัจจุบันมี เครือข่าย 21 ศูนย์ และได้รับความไว้วางใจ จากส านัก
มาตรฐานวิชาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2 สาขา คือ  

1) การซ่อมคอมพิวเตอร์  
2) การประมวลผลค า  

 พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเมื่อทดสอบผ่าน และปัจจุบันก าลังผลักดันเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์สอบ 
 10. ศูนย์เมียนมาร ์มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าและภาษาไทย เช่น การอบรมภาษาพม่าให้กับ
ชาวไทยในท้องถิ่นที่อยู่ในอ าเภอแม่สอด รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีความต้องการอบรมทักษะภาษาพม่า และได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้อบรมภาษาไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเมียนมาร ์
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ปัญหำและอุปสรรค  
 1. คุณภาพของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   
 2. การเบิกจ่ายพัสดุมีปัญหาในเรื่องของระบบเอกสารที่ต้องออกจากส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรท าให้เกิดความล่าช้าทั้งในเรื่องของเวลาและระยะทางที่ไกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด  

 
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร 
 1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการบริหารงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ให้มีความ
คล่องตัวเกิดประสิทธิภาพโดยการมอบอ านาจบริหารให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น งานพัสดุ งานเอกสาร งานธุรการ 
เป็นต้น 
 3. อาจารย์จะต้องเร่งรัดในการจัดท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าปัจจุบันและพยายามตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ICT กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ให้มากขึ้น 
 4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับงานที่
เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษมาจัดท า เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
 5. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ควรมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาพม่าได้ทุกคน 
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บัณฑิตวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของบัณฑิตวิทยำลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านัก โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 
2 ด้าน คือประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   31   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   30   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     1   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    96.77 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   7,763,860.00   บาท  

เบิกจ่าย     3,627,050.90   บาท   คิดเป็นร้อยละ  46.72 

คงเหลือ     4,136,809.10   บาท   
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมฯ และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  111  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. แผนการรับนักศึกษา เม่ือก าหนด 
เป้าหมายแล้วพบว่าจ านวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผน ควรหาแนวทาง
ประชา สัมพนัธ์หลายช่องทาง 
เพื่อให้บุคลากรสมัครเข้าศึกษาให้
สอดรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว ้

     1. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาผา่นช่องทาง
สื่อประชาสัมพนัธ์ ดังนี ้
        1.1 ประชาสัมพนัธ์การรบัสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาผ่านสถานี
วิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวดัก าแพงเพชร ตาก และสุโขทัย จ านวน 5 สถานี ดังนี ้
              1.1.1 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.ก าแพงเพชร  
              1.1.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ก าแพงเพชร  
              1.1.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
              1.1.4 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จ.ตาก  
              1.1.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สโุขทัย  
        1.2 ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อออนไลน์ ได้แก่  
              1.2.1 เวปไซต์มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
              1.2.2 โฆษณาและการโปรโมทข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่าน 
Facebookผลจากการโปรโมทโพสต์ ระหว่างวนัที่ 9-26 กันยายน 2560ระยะเวลา 16 
วัน มีจ านวนผู้คนเข้าถึงโพสต์ 7,473 คน การมีส่วนร่วม อาทิ การกดอ่านที่รูปภาพข่าว 
การกดถูกใจเพจ แสดงความคิดเห็น และการแชร์ต่อ จ านวน 610 คน 
        1.3 แผ่นพับและโปสเตอร์สี่สี จ านวน 500 ใบ โดยแนบไปกับจดหมาย
ประชาสัมพนัธ์การเข้าศึกษาต่อที่ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
โรงสถานศึกษาในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ตาก และสุโขทัยจ านวนกว่า 80 แห่ง 
        1.4 ป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวน 6 ป้าย  
     2. ผลการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิต ศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 มีจ านวนผูส้มคัรเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 
         2.1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  25 คน 
         2.2 ระดับปริญญาเอก สาขาวชิายทุธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 11 คน  
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   ** ข้อสังเกต จ ำนวนผู้เข้ำศึกษำต่อเกิดจำกปัจจัยหลำยด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงควำม
ต้องกำรจ ำเป็นในกำรเลือกสำขำที่ต้องกำรศึกษำต่อ รวมทั้งควำมพร้อมส่วนตัวของ
ผู้เรียน  เช่น เงิน เวลำ สถำนที่เรียน ลักษณะและประเภทงำนทีท่ ำฯลฯ 

2. การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่มีผล
การประเมินคุณภาพระดบั 
ปานกลางให้ขึ้นไปอยู่ในระดบัด ี
และหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีจะต้องรักษา
คุณภาพให้อยู่ในระดับดีต่อไป 

     บัณฑิตวิทยาลยั เป็นหน่วยงานประสาน และส่งเสริมการจดัการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ แต่การด าเนินการให้มีคุณภาพการศึกษาให้มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับที่สูงขึน้นัน้ ค่าคะแนนสว่นใหญ่จะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานและการ
เขียนรายงานการประเมิน (SAR) ของแต่ละหลักสูตร โดยบัณฑติวิทยาลยัได้มสี่วนในการ
ส่งเสริมการด าเนนิงานประกนัคณุภาพ ดังนี้ 
        2.1 น าข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลยัฯ ให้กับทุก
หลักสูตรได้ทราบ โดยหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับปานกลาง ควร
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการประเมินจากคุณภาพ
ระดับปานกลาง เปน็คุณภาพระดับดี ขณะเดียวกันหลักสูตรที่มผีลการประเมินในระดับดี
ก็ควรรักษาระดับผลการประเมินให้อยู่ในระดับดี หรือมีผลค่าคะแนนให้เพิ่มสูงขึ้นกวา่ปีที่
ผ่านมา 
        2.2 บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ และหลกัฐานการประกนั
คุณภาพของแต่ละหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ ต่อไปนี้ 
             2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสนบัสนุนข้อมูลข้อมูล 
สารสนเทศและหลักฐานบางรายการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพประกอบด้วย 
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร คุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และคุณสมบัติอาจารยท์ี่ปรกึษาการศึกษาค้นควา้
อิสระ คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คุณสมบตัิอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นควา้อิสระ ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
             2.2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาแต่ละสาขา และคา่น้ าหนัก
ตามระดับคุณภาพการเผยแพรผ่ลงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ได้แก่  ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 รวมทั้งการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (Proceeding) 
             2.2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  โดยการสนับสนุนความพร้อม
ทางกายภาพในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์จ านวน 20 เครื่อง ห้องสมุดบัณฑิต
วิทยาลัย ที่มีเอกสาร ต าราทัง้ภาษาไทย จ านวน 1,724 เล่ม และภาษาอังกฤษ จ านวน 
329 เล่ม วิทยานิพนธ์ของมหาวทิยาลัยตา่ง ๆ จากภายนอกทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จ านวน 629 เล่ม วิทยานพินธ์ภายในของมหาวิทยาลัย จ านวน 1,616 เล่ม 
จ านวน วารสารวิชาการและวารสารวิจัย จ านวน 160 เล่ม  
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       2.3 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนนิการสนบัสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี ้
            2.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น จ านวนเงิน 55,000 บาท 
            2.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต
สาขาวชิายทุธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จ านวนเงิน 50,000 บาท   

3. ควรเร่งรัดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานทางวชิาการ
ดังกล่าวในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ  

        บัณฑิตวิทยาลยั ไดน้ าข้อเสนอแนะดังกลา่ว แจ้งให้กับคณะ กรรมการประจ า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้
ทราบนอกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ ต้องมีผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาแล้ว ควรมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ทั้งการวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ และการขอต าแหน่งทางวชิาการในต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ในสาขาที่ประจ าหลักสูตร เพื่อสร้างความและ
ความแข็งแกร่งทางวชิาการ และความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรว่าจะ
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ 

4. การจัดอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ควรจัดอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีคณุ- 
วุฒิเป็นทีย่อมรับของบุคคลากร
ภายนอก ไม่ใช่พิจารณาแค่วฒุิ
ปริญญาเอก 

    บัณฑิตวิทยาลยั น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ แจ้งให้กับ
กรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลยั และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ทราบในการประชุมกรรมการ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยงัมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะ
ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การก ากับติดตามประเมิน 
ผล และพฒันาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเปน็ผูท้ี่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขา ตลอดจนมีศักยภาพด้านการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นทีย่อมรับ โดยเฉพาะการก ากบัดูแลการท าวิทยานิพนธ์ 
และการศึกษาค้นควา้อิสระ ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรสามารถสนับสนุน ส่งเสริมก ากับดูแล
ให้บัณฑิตส าเร็จการศึกษาตามเวลา ได้อย่างมีคุณภาพ  
      โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงคณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 
1 สาขา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

5. รายงานการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรควร
ระบุปีที่ตพีิมพ์ รวมทั้งชื่อวารสาร 
ที่ตีพิมพ์ไว ้

      บัณฑิตวิทยาลยั ได้พฒันาฐานข้อมูลศักยภาพดา้นการวิจยัและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวชิา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับชือ่อาจารย์ ชื่อบทความที่
ตีพิมพ์ ปีที่ตีพิมพช์ื่อวารสาร/เจา้ของวารสาร ค่าน้ าหนักคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจบุัน 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      173 

 

    

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน  โดยท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีกระบวนการ
การรายงาน ติดตามผลความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏก าแพงเพชร  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้  
1. ระบบการจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยังด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน   
2. การใช้วัสดุส านักงานสิ้นเปลือง  
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 
ตำรำง  112  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ระบบการจัดเก็บหลักฐานการ
ประกันคุณภาพระดับหลัก สูตรยัง
ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน   

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบั
หลักสูตร 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

2. การใช้วัสดุส านักงานสิ้นเปลือง  กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ไปยังกลุ่มเป้าหมายในการรับการ
อบรม 

ด าเนินการจัดท าสมุดควบคุมวสัดุ และด าเนนิ 
การชี้แจงแก่เจ้าหน้าทีป่ระจ าส านักงานบัณฑติ
วิทยาลัยในการใช้วัสดุส านักงานอย่างประหยัด
และเกิดประสิทธิภาพประสิทธผิล 

3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

กิจกรรมควบคุมวัสดุส านักงานโดย
สมุดควบคุมวัสด ุ

ด าเนินการติดตามการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
การท าจดหมายข่าวและการเผยแพร่ข่าวสาร
จากบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และการเผยแพร่
ข่าวสารทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลยั และมีการด าเนินการเลื่อนไตร
มาสส าหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
กำรรับนักศึกษำ 

1. กำรผลิตบัณฑิต 

    แผนกำรรับนักศึกษำ  

ในปี พ.ศ.2560 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 
ตำรำง  113  แสดงแผนการรับนักศึกษา  

 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

แผนรับ รำยงำนตัว ร้อยละตำมแผน 

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 30 25 83.33 
ระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การบริหาร 
และการพัฒนา (รุน่ที่ 10)                   

15 11 73.33 

รวม 55  35 63.64 
 

    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการส่งเสริม ก ากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซ่ึงบัณฑิต
วิทยาลัยได้พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยการจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฎิบัติในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่เน้น
ความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และความประหยัด ดังนี้  

1. ปรับปรุงคู่มือนักศึกษา พ.ศ.259 และ พ.ศ.2560  โดยปรับปรุงเนื้อหาคู่มือนักศึกษาให้มีความกระชับเหมาะสม
และถูกต้อง  เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือในการลงทะเบียนรายวิชา การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 
ตลอดจน ตลอดจนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการขอส า เร็จการศึกษา โดยแจกคู่มือให้กับ
นักศึกษาคนละ 1 ฉบับ และมีการเผยแพร่คู่มือนักศึกษาในเวปไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในรูปของเอกสารอิเลกทรอนิกส์ 
รวมทั้งแบบฟอร์มการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละข้ันตอนไว้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้ได้  

2. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ด้วยโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์” และมีการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและแนวทางการน าผลงานทางวิชาการ
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มาใช้อ้างอิงในการท าวิทยานิพนธ์  โดยการอบรมทั้งในภาคบรรยายและภาคปฎิบัติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จ านวน  2 ครั้ง ดังนี้ 

   1) จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 จ านวน  31 คน 
            2) จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 จ านวน  26 คน 

3. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Research Article 
Writing for Publishing in Academic Journal)” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 24-25 
มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเรียน จ านวน 67 คน 

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือให้นักศึกษามีทางเลือกในการ
พิจารณาแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน 4 ช่องทาง ดังนี้ 

1) เว็ปไซด์บัณฑิตวิทยาลัย 
2) ระบบให้บริการนักศึกษา (E-GRAD)  
3) จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย   
4) บอร์ดประชาสัมพันธ์บัณฑิต 

5. พัฒนาประสิทธิภาพในการก ากับและตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
ซึ่งเป็นงานที่ท าต่อเนื่องจากปี 2558 และ 2559 โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การจัดรูปแบบ การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ (Plagiarism) และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และในปี พ.ศ.2560 มีการปรับปรุงในเรื่องระยะเวลาในการ
ตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือจะท าการ
ตรวจแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ แล้วด าเนินการแจ้งให้นักศึกษามารับเล่มวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระไป
แก้ไข ยกเว้นกรรมการตรวจสอบคุณภาพติดภารกิจจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นกรณี 

6. การจัดอบรมการท าวิทยานิพนธ์อิเลกทรอนิกส์ในฐานข้อมูล (E-Thesis) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จ านวน 45 คน ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 12 โดยมี ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ นายวิทยาการ อ้วนสะอาด หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และนายวรวัฒน์ รักดี นักวิชาการศึกษา 
เป็นวิทยากรในการอบรม จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวม 12 

 
    เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1. เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) 
2. เครือข่ายสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)   

    กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
         1) ระดับปริญญาเอก 
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน 
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ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย = 3.66) 
   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

(คะแนนเฉลี่ย = 2.62) 
2) ระดับปริญญาโท 

    - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
= 2.97) 
     - รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย = 2.96) 
 
    จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้   
  
ตำรำง  114  แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ /สำขำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (คน) 
ระดับปริญญาโท สาขาการปกครองท้องถิ่น 5 
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 15 
 ระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 4 

รวมทั้งสิ้น 24 
 
    กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 

ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2  และการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง ดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท   
  1) สาขาบริหารการศึกษา     จ านวน  15  เรื่อง 
  2) สาขาการปกครองท้องถิ่น จ านวน    5  เรื่อง 
 ระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา  
 มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 รวม 4 เรื่อง 
   
  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 1. การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
    จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จ านวน 47 คน ช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
เมษายน พ.ศ.2560 ผลการประเมินมีดังนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ความมาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ ( X =4.38) รองลงมา ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร ( X =4.24) ด้านการจัดการเรียน
การสอน ( X =4.16) ด้านด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ( X =3.97) ด้านสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ( X =3.88) และ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X =3.54) 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ผลการประเมิน ดังนี้ 

   1) ระดับปริญญาโท 

      1.1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( =4.23) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ( = 4.22) ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.14) ด้านคุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ความรู้คู่ชุมชน” อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.14) ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก ( =4.08) และด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.06) 

      1.2) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.60) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.42) ด้านคุณลักษณะที่ส่งเสริม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
“ความรู้คู่ชุมชน” อยู่ในระดับมาก ( = 4.42)ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก(  =4.46) และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) 

   2) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ( = 4.91) 2) ด้านคุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย “ความรู้คู่  ชุมชน” ( = 4.80)  3) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( = 
4.78) 4) ด้านทักษะทางปัญญา ( = 4.67) 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ( = 4.67) และ 6) ด้านความรู้ ( = 4.56)  

 
    ด้ำนอำจำรย์ (คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
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ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ/สำขำ/สถำบันที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
รศ.ดร.ทวนทอง  
เชาวกีรติพงศ ์

Ph.D. (Educational Psychology) 
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ(เกียรตินิยม) 

University of  Alberta, Canada โดยทุน
รัตนโกสินทร์ ไทย-แคนาดา (2535) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2523) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (2520) 

รศ.ดร.สมชัย วงษ์
นายะ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2534) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2524) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (2519) 
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ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ/สำขำ/สถำบันที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
รศ.ดร.ศรัณย์  
วงศ์ค าจันทร ์

Ph.D. (Philosophy) 
M.A. (Philosophy) 
ศน.บ. (ศิลปศาสตร์(อังกฤษ)  

University of Mysore India (2530) 
University of Mysore India (2523) 
มหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวทิยาลัย (2520) 

รศ.ดร.ปาจรีย์  
ผลประเสริฐ 

ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

สถาบนัพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้)(2546) 
สถาบนัพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้) (2537) 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร (2532) 

รศ.ดร.สุนทรี  
ดวงทิพย ์

 ค.ด. (การอุดมศึกษา) 
 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ 
 กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2543) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2525) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช(2532) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2519) 

ดร.สุภาพร  
พงศ์ภิญโญโอภาส 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
 ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร(2555) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2536) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (2530) 

 

ตำรำง  116  แสดงคุณวุฒิอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ/สำขำ/สถำบันที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

รศ.ดร.ถาวร  สารวิทย์ Ed.D.(Educational Administration) 
M.A. (Curriculum & Instruction) 
M.A. (Industrial Education) 
กศ.บ. (อาชีวศึกษา) 

University of Toronto, CANADA (2526) 
Eastern Michigan University, U.S.A (2516) 
Eastern Michigan University, U.S.A (2514) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (2510) 

ผศ.ดร.สุวัฒน์  วรานุสาสน ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร (2547) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(2526) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร (2514) 

ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล) 
ศษ.บ. (สังคม-มัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา (2555) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี (2551) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช (2549) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช (2548) 

ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา (2555) 
มหาวิทยาลยัเกริก (2551) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต (2549) 

ดร.ประจบ  ขวัญมั่น Ph.D.(Educational Administration) 
M.Ed.(Educational Administration) 
B.ED.(Elementary Education) 

มหาวิทยาลยันเรศวร (2556) 
มหาวิทยาลยันเรศวร (2546) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2534) 
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ตำรำง  117  แสดงคุณวุฒิอาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ /สำขำ /สถำบันที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2556)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2546) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร (2542) 

ดร.พิษณุ  บุญนิยม ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย (2553) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร (2547) 
ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2553) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2545) 

ดร.บุญญาบารมี  สวา่งวงศ ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัปทุมธานี (2559) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัปทุมธาน(ี2547) 
นบ. (นติิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีประทุม (2525) 

ดร.รัษฎากร  วินิจกุล ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2555) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัภาคกลาง (2548) 
นบ. (นติิศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคกลาง (เกียรตินิยมอันดับ 1) (2548) 

ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2553) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย (2549) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2545) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร)์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  (2533) 

     

2. กำรวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างเดือน ส.ค.59 –
ม.ค.60 โดยท าการส ารวจกับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 
และพิจิตร จ านวน 400 คน ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มาก
ที่สุด จ านวน 295 คน (ร้อยละ 73.8) และระดับปริญญาเอก จ านวน 105 คน (ร้อยละ 26.3) โดยความสนใจในการศึกษา
ต่อใน 5 อันดับ ดังนี้  

อันดับที่ 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 71 คน (ร้อยละ 24.4)  
อันดับที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 50 คน (ร้อยละ 17.2)  
อันดับที่ 3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จ านวน 47 คน (ร้อยละ 16.2)  
อันดับที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 43 คน (ร้อยละ 14.8)  
อันดับที่ 5 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 42 คน (ร้อยละ 14.4)   

ส่วนผลการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสูงสุด 5 อันดับ ดังนี้  
อันดับที่ 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 43 คน (ร้อยละ 41.0)  
อันดับที่ 2 สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จ านวน 33 คน (ร้อยละ 31.4)  
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อันดับที่ 3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 19 คน (ร้อยละ 18.1)  
อันดับที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 10.5)  
อันดับที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 7.6) 

    งำนวิจัยและกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  
งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก จ านวนทั้งสิ้น 78 เรื่อง โดยจ าแนกเป็นสาขา ดังนี้ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามีผลงานวิจัยและการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 42 เรื่อง  
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีผลงาน วิจัยและการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 8 เรื่อง  
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 28 เรื่อง  

3. บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาแก่ท้องถิ่น โครงการการ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดเสวนาพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ธนาคาร
น้ าใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ” โดยการบริการวิชาการให้กับบุคลากรหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

5. กำรบริหำรจัดกำร 
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ใช้การบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และการด าเนินงานตามพันธ

กิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลศักยภาพอาจารย์ และภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้

ควบคุมวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
   2) ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาเวปไซด์บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงรูปแบบและ 
   3) ปรับปรุงระบบให้บริการนักศึกษา (E-GRAD) ปรับปรุงเนื้อหาการให้บริการข้อมูล 
   4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ใช้การบริหารจัดการบุคลากรและ งบประมาณ 
2. การบริหารงานด้านบุคลากร 
   1) การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสายสนับสนุนทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างชั่วคราวให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับในการท างานและการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน จ านวน 10 ครั้ง  

   2) การจัดการความรู้ของบุคลากรองบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายให้บุคลากรด าเนินการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพ่ือพัฒนางานที่รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกัน
คุณภาพภายในระดับหน่วยงาน” วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

3. แผนพัฒนาหน่วยงาน มีการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน ตามแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2558-2562) 
โดยในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2560 ให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งผลการด าเนินงาน 
จ าแนกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหน่วยงานตามพันธกิจหลัก และ 2) การพัฒนาหน่วยงานด้านการบริการ  

4. การบริหารงบประมาณ มีการด าเนินการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้  

    1) ด าเนินการประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โดยพิจารณาจากยอดประมาณการเป้าหมาย
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

    2) จัดท าโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2558–
2562) และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการพิจารณาตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

    3) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกรอบประมาณการรายรับ-
รายจ่าย และการจัดท าโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560ซึ่งผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ คณะ
กรรมฝ่ายบริหารและวางแผนบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

    4) ด าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการใช้จ่ายเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยท าการ
ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องถึงหลักการ ความส าคัญ วิธีการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ
วางแผนจัดกิจกรรมด าเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรม/ช่วงระยะเวลา/ตัวชี้วัด และการ เบิกจ่ายตรงตามไตรมาสที่
ก าหนดไว้ 

    5) การก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ โดยมีหัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้ก ากับ ตรวจสอบด าเนินการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากงบประมาณแผ่นดินและ
งบเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-จ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของ 
หน่วยงานและจัดท ารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เพ่ือน าเสนอต่อและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

    6) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี พ.ศ.2560 ทุกโครงการเพ่ือเสนอผลสรุป
โครงการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการใช้จ่าย
งบประมาณในปีถัดไป 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  118  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 
 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรปฏิบัติ 
ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.85 0.78 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 3.99 0.81 มาก 1 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.92 0.95 มาก 3 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.88 0.92 มาก 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.92 0.80 มาก 3 
6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.93 0.86 มาก 2 

รวม 3.92 0.81 มำก  
 

จากตาราง พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.92, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.81) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.99, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.81) รองลงมา คือด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.93, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.86) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.78) 
 

ตำรำง  119  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของบัณฑิตวิทยำลัย 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 40 36 4.50 ดี 
2 การพัฒนาองค์การ 20 13 3.25 พอใช้ 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 25 4.17 ดี 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 7.82 3.91 ดี 

รวม 100 81.82 4.09 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 

 สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในด้านการประสานงาน อ านวยการ ก ากับ 
และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและระบบการให้บริการที่
เป็นเลิศ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานและระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรให้ความส าคัญในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้สูงขึ้นเพราะการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามแผน
อาจส่งผลเสียต่อการคุณภาพของบัณฑิตได้ 
 2. ควรพัฒนามาตรฐานหลักสูตรให้สูงขึ้นโดยผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีเพียง 1 หลักสูตรคือหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ส่วนหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จึงต้องควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้นตามองค์ประกอบคุณภาพในปีต่อไป 
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักโดยแบ่ง
ประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   14   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   13   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     1   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    92.86 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  3,638,616    บาท  

เบิกจ่าย     2,869,903    บาท   คิดเป็นร้อยละ  78.87 

คงเหลือ          768,713     บาท   

    

 

  



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      186 

 

    

ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน     
    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  120  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น กองพัฒนานักศึกษา คณะ วิชา หรือบริษัทเอกชน ใน
การจัดหาทุนการศึกษา เพ่ือจูงใจนักศึกษามาสมัครเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะใน
คณะต่างๆ ที่ไม่ได้ผลิตบัณฑิตสายครู ซึ่งนักศึกษาสายครู 
มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเกินเป้าแล้ว นอกจากนี้ควรมี
การประชาสัมพันธ์ถึงการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลต่างๆ ในการประกวด แข่งขัน ในแต่ละปี
การศึกษา จ านวนมาก ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ไปสู่โรงเรียน
มัธยมในเขตบริการอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการจูงใจให้
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีก
ทางหนึ่งด้วย 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานงาน
ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา
ในการจัดกิจกรรม KPRU ROAD SHOW และปรับปรุง
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาในเรื่องของคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและจัดท าการประกาศเกณฑ์ในการรับนักศึกษา
ต่างชาติ 
   ผลจ านวนการรับสมัครของนักศึกษาเปรียบเทียบปีที่
ผ่านมา ดังนี้ 
ปี 2559 รับสมัครจ านวน  3,226  คน   
           รายงานตัว        1,805  คน 
ปี 2560 รับสมัครจ านวน  3,001  คน 
           รายงานตัว        1,693  คน 
   นับว่าจ านวนนักศึกษายังลดไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
ภาวะที่จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบ
สารสนเทศที่ดี แต่ในขณะเดียวกัน ยังขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เพ่ือพัฒนาระบบ ส านักส่งเสริมวิชาการควรน าเสนอ
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจ้าง
บุคลากรเพ่ิมจ านวน 1 คน โดยใช้งบประมาณจ้าง 
บุคลากรพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรหารือ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการปรับปรุง และหาวิธีการแก้
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ในการรับนักศึกษาจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมาเข้าเรียน ตัวอย่างเช่น จ านวนปีที่เข้าเรียนใน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และคุณสมบัติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่
จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด    
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยไม่เท่ากับของประเทศ
เพ่ือนบ้าน วุฒิปริญญาตรีมีศักดิ์และสิทธิ์ไม่เท่ากัน เช่น 
การหาวิธีการเทียบโอน การสอนเสริมปรับพ้ืนฐาน ปรับ
หลักสูตรให้สอดรับ ทั้งนี้ควรมีการมอบหมายให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับคณะวิชาใน
การด าเนินการเป็นเจ้าภาพ แก้ไขผลักดันเรื่องนี้ผ่านสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา และมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติการเทียบรายวิชา ซึ่งอยู่
ในดุลพินิจของคณะ หลักสูตรที่เข้าศึกษา 

4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรจัดตาราง
เรียน ตารางสอน ให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชา และ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้การเรียน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 2 คาบ/ครั้ง และ 1 คาบ/ครั้ง 
และไม่เรียนในวันเดียวกัน เป็นต้น 
 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ทบทวนวิธีการจัด
ตารางเรียนตารางสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชา
โดยมีการศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดตารางเรียนตารางสอน 
2. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้สอนทางวาจา ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนบางท่านต้องการปรับเปลี่ยนการจัดตาราง
เรียนตารางสอน แต่อาจารย์บางท่านยังเห็นว่าควรให้มี
การจัดตารางเรียนตารางสอนแบบเดิม 

 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

จากการติดตามตรวจสอบพบว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
ด าเนินการตามแผน โดยใช้เทคนิค 4T คือ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) การโอน
หรือกระจายความเสี่ยง (Transfer) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ซึ่งการด าเนินการตามแผนส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยส านักได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตามทวงถามการช าระเงินลงทะเบียนเรียนเพ่ือ
ลดความเสี่ยงที่นักศึกษาไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และส่งผลต่อข้อมูลงานทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 

1. รายชื่อนักศึกษาท่ีกู้ กยศ. ไม่ครบถ้วนตามรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ จาก กยศ. 
2. นักศึกษาออกกลางคัน เนื่องจากไม่สามารถวางแผนการเรียนได้ เพราะไม่ทราบผล การเรียนที่ยังออกไม่ครบ 
3. ข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ไม่สามารถใช้งานได้ 

 
ตำรำง  121  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. รายชื่อนักศึกษาท่ีกู้ กยศ.  
ไม่ครบถ้วนตามรายชื่อนักศึกษาท่ี
ผ่านการอนุมัติ จาก กยศ. 

กองพัฒนานักศึกษาจัดท าบันทึกและ
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติ
จาก กยศ. รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลพร้อมแนบไฟล์ส่งส านักส่งเสริม
วิชาการ 

นักศึกษาได้รับทุนกู้ยืมครบตามจ านวน
ที่ได้รับการอนุมัติจาก กยศ. ครบ 
ทุกคน 
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
2. นักศึกษาออกกลางคัน เนื่องจาก
ไม่สามารถวางแผนการเรียนได้ 
เพราะไม่ทราบผลการเรียนที่ยัง 
ออกไม่ครบ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการปรับผลการ
เรียนที่ยังไม่ได้ประเมินตามระเบียบ 
2. ติดตามผลการเรียนและการแก้ I 
จากอาจารย์ผู้สอน 

ปี 2559 นักศึกษาออกกลางคัน  
33  คน 
ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 
1/2560) นักศึกษาออกกลางคัน 94 
คน ดังนี้ 
ภาคปกติ (กพ.) 62 คน 
ภาคปกติ (แม่สอด) 17 คน 
ภาคกศ.บป. (กพ.) 12 คน 
ภาคกศ.บป. (แม่สอด) 3 คน 
(ผลการด าเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ)  

3. ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)         
ไม่สามารถใช้งานได้ 

1. ตรวจสอบการใช้ของอุปกรณ์ 
2. วางแผนการใช้งานอุปกรณ์ ติดตั้ง
แอนตี้ไวรัสและอัพเดตข้อมูล 
3. แยกส่วนการเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลให้อยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง 

สามารถป้องกันการถูกโจมตีด้วย 
แฮกเกอร์และไวรัสได้ 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. กำรสนับสนุนกำรรับนักศึกษำ 

แผนกำรรับนักศึกษำ  
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมทั้งในระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มีการส ารวจความพึงพอใจผลการด าเนินงานจากผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ
ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา ในการจัดท าแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
     1) แต่ละหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา  
     2) หลักสูตรน าเสนอแผนการรับนักศึกษา ต่อคณะ 

    3) คณะได้น าเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
    4) คณะได้ด าเนินการส่งแผนการรับนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย  
    5) มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมแผนการรับนักศึกษาน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
 

   กำรรับนักศึกษำ  
 มหาวิทยาลัย แบ่งการรับนักศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา ซึ่งเป็นการรับนักศึกษาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร และประเภทคัดเลือกทั่วไป ก าหนด
สัดส่วนการรับ 50:50 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ตลอดจนการจัดการประชุมครูแนะแนวในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ มีผลการรับนักศึกษาดังนี้ 

ตำรำง  122  แสดงแผนการรับนักศึกษา 
 

คณะ สำขำวิชำ 
แผนรับ
นักศึกษำ 

จ ำนวน
ผู้สมัคร 

จ ำนวน
รำยงำนตัว 

ร้อยละของนักศึกษำ
ตำมแผน 

1. ครุศาสตร ์ 10 510 1,304 467 91.57 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 570 547 370 64.91 
3. วิทยาการจัดการ 8 420 365 250 59.52 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 280 295 159 56.79 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 350 242 184 52.57 
6. มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 8* 395 248 258** 65.32 

รวม 47 2,525 3,001 1,688 66.85 
หมำยเหตุ  * หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ก าแพงเพชร ใช้ มคอ. 2 ร่วมกัน 
      ** สมัครและรายตัวเพิ่มเติม 
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2. มุ่งใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตำรำง  123  แสดงโครงการที่ให้บริการทางการศึกษา 

โครงกำร กิจกรรม 
1 .  โครงการส่ ง เสริ มและ
พัฒนาสหกิจศึกษา 

- จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน" 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์
โดยใช้ Work-Based Education 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
- ร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 1/60   
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษา เชิงบูรณา
การกับการท างาน 

2 .  โครงการส่ ง เสริ มและ
พัฒนาสหกิจศึกษา 

- อบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work integrated learning : WIL) 
- ศึกษาดูงานการด าเนินงานบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา 
- พัฒนารายวิชาให้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน (Work-integrated 
leraning : Wil) โดยด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรมติดตามโครงการ work base learning 
- ประชุมคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2559 
- เข้าร่วมนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 2560 
- นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- ประชุมคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
คร้ังที่ 2/2560 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร - ด า เนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
พร้อมด าเนินการเข้าเล่มและจัดส่งเล่มรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

3. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

4. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 

5. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงกำร กิจกรรม 
6. พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 
7. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
8. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
9. พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

4. โครงการพัฒนาอาจารย์ 
สู่มืออาชีพ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างข้อสอบและการวัดและการประเมินผล 
- จัดอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับนักคณิตศาสตร์ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและการประเมิน "ด้านการสอนยุคการศึกษา 4.0" 
- อาจารย์ร่วมประชุมเชิงปฏบิัตกิารนานาชาติเก่ียวกับการพฒันาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์และผลติภัณฑ์ 

5. โครงการพัฒนาการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ   

- จัดอบรมพัฒนาผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เรื่อง อบรม
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
- มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนรายวิชาการที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือมีเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
3. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

การบริหารงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานออกเป็น 4 
งาน คือ งานเลขานุการ งานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
โครงสร้างการท างานและก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการมอบหมายอ านาจและการตัดสินใจการ
วางแผนแนวทางและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือวางแผน ปฏิบัติ ประสานงาน และ
ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชา/ ทุกคณะ อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ อย่างชัดเจน
ในการปฏิบัติงานและยังมีการกระจายอ านาจหน้าที่ เพ่ือการบริการงานที่คล่องตัวในส านักส่งเสริมวิชาการฯ ซึ่งแต่ละงาน
ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 นอกจากนี้ส านักส่งเสริมวิชาการ ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้ในการก ากับดูแล ติดตามผล
การท างานและตัดสินใจในการแก้ปัญหา มีการตรวจติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน เพ่ือติดตามผลการด า เนินงานของ
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
และธรรมำภิบำลของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  124  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

4.49 
4.32 
4.26 
4.54 
4.38 

0.44 
0.49 
0.57 
0.45 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

2 
5 
6 
1 
4 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.45 0.46 มาก 3 
รวม 4.40 0.52 มำก  

 

  จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.40, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.45) รองลงมา คือด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.49, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.57) 
 
ตำรำง  125  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 36 4.50 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 15 3.75 ดี 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 24 4.00 ดี 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 8.80 4.40 ดี 

รวม 100 83.80 4.19 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 

จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่ดีมีความรู้ความสามารถในงานแม้งานจะมากท่ีเน้นทั้งความถูกต้อง การบริการอ านวยความสะดวก 
การช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและต้องให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆท าให้งานของส านักส่งเสริมวิชาการด าเนินการ
ไปด้วยดี 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในงานท าให้งานมีความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัดแรงงานได้มาก
แม้ว่าจะขาดบุคลากรในด้านนี้เพื่อจะมาดูแลและพัฒนาในด้านนี้ 

3. ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการอยู่ในระดับดีซึ่งจะดูได้จากผลการประเมินของบุคลากรในส านักที่ประเมินอยู่ใน
ระดับดีและดีมากในด้านต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาในการท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ 

4. ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่ดีทั้งการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามตัวชี้วัดและการใช้จ่าย
งบประมาณ มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน มีการด าเนินงานครบวงจร
ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการรับนักศึกษา วิธีการที่ประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือการรับนักศึกษา การด าเนินงาน
เพ่ือให้การเรียนการสอนได้ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ งานทะเบียนตลอดจนกว่านักศึกษาจะจบการศึกษาซึ่งเป็นการ
บริหารงานที่ดี 
 5. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาบุคลากร และมีการติดตามผลการมีงานท าของบัณฑิต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระบบอ่ืนๆ จะได้ท าให้ระบบต่างๆ 
ดีขึ้น เช่น การลงทะเบียนของนักศึกษา การรายงานผลการเรียน ระบบของกิจการนักศึกษา ระบบการให้บริการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

2. ควรพัฒนากลไกการลงทะเบียน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา  
3. ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรอยู่เสมอและ

พยายามป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพ่ือ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักโดยแบ่ง
ประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 
40 คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   17   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   15   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     2   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    88.24 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   22,944,740.00   บาท 

เบิกจ่าย     21,078,134.86   บาท   คิดเป็นร้อยละ   96.22 

คงเหลือ       1,866,605.14  บาท  
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  126  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักวทิยบริการเป็น
เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้งในขณะที่ส านัก
วิทยบริการต้องการบุคลากรเฉพาะทางเปน็
จ านวนมากเห็นควรให้หารือมหาวิทยาลัยเพื่อ
วางแผนแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร
เฉพาะทาง 

   จัดท ากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานและจ านวนบุคลากรที่พึงมีและ
ขาดแคลน น าเสนอไปยังมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาการจัดสรรอัตรา
เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560ได้จัดสรรอัตรามา 2 อัตรา 
ได้แก่ บรรณารักษ์ 1 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา (ดูแล
งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลยั) ซึ่งปัจจบุันยา้ยไปสงักัดที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ต าแหน่งจึงยา้ยไปตามผู้ดูแลระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลยั) 

2. เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศควรระดมความคิดจดัท าแผนความ
ต้องการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารเพื่อ
จะไดน้ าไปของบประมาณแผ่นดินประจ าปไีด้
อย่างต่อเนื่อง 

   มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการของบประมาณ
สนับสนุนด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารเสนอเพื่อขอ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีไปยังมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เท่าเดิมกับ
ปีงบประมาณ 2559 ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอได้มี
การบันทึกชี้แจงและขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนไปยัง
มหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี 
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
/มาตรการควบคุมความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่   

1) หน่วยงานอาจไม่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ด้านการปฏิบัติงาน)  
2) ภัยพิบัติจากอัคคีภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ(ด้านเหตุการณ์ภายนอก)  

ตำรำง  127  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. หน่วยงานอาจไม่ผา่นการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน  
ISO 9001:2015  
(ด้านการปฏิบัตงิาน) 

- ชี้แจงและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อ    
ให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015    
แก่บุคลากรทุกคนทราบและปฏบิัติตามอย่างเคร่งครัด 
- จัดท าค ารบัรองด้านการปฏิบตัิงานของบุคลากรกับ
หน่วยงาน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เป็นประจ าทุกเดือน  

- ความเสี่ยงลดลง 
- ส านักได้รับการรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015 (ด้านการ    
ปฏิบัติงาน) 

2. ภัยพิบัติจากอัคคีภัยที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สินของทางราชการ(ด้าน
เหตุการณ์ภายนอก) 

1.จัดท าแผนรองรับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าในการป้องกันและระงบัอัคคีภัยภายในส านักงาน 
2. ประกาศใช้แผนรองรับอัคคีภัยเพื่อเตรียมรับสถาน 
การณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนทราบ 
และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
3. จัดบุคลากรผู้ดูแลอุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟา้ รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพเรียบร้อย  
4. จัดท ำผังกำรติดต่อสื่อสำรหมำยเลขโทรศัพท์ของฝ่ำย
พัสดุ ผู้ดูแลอำคำรหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
สถำนีต ำรวจในพืน้ที่ และสถำนดีับเพลิงใกล้เคียงโดยท ำ
ป้ำยติดอยำ่งชัดเจน 
5.  จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันอัคคีภัย
ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน กำรดับเพลิง กำรปฐม
พยำบำลและช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ 

- ความเสี่ยงลดลง  
- บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับ 
เพลิงเบื้องต้นและการอพยพ
หนีไฟ 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. กำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ 

    กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ได้เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้
ต้องการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 1. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส านักส่งไปยังอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 
 2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของส านัก 
 3. ผู้ใช้บริการเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศจากส านักพิมพ์ต่างๆ จากงาน KPRU Book Fair 
 
ตำรำง  128  แสดงผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ประเภท วิธีกำรจัดหำ 
จ ำนวน 

ชื่อเรื่อง เล่ม/รำยกำร 

1. หนังสือ 
ซ้ือ 1,212 1,920 

บริจาค 1,797 1,932 

2. วารสาร 
ซ้ือ 107 1,680 

บริจาค 551 13,224 

3. หนังสือพิมพ์ 
ซ้ือ 14 5,040 

บริจาค 1 360 

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซ้ือ 5 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล 

บริจาค 14 ฐานข้อมูล 14 ฐานข้อมูล 

  
    จัดบริกำรสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดบริการสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
 1. บริการการอ่าน 
    1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการอ่านทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
และสอดคล้องกับหลักสูตร 
    2) จัดสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวก และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
    3) จัดกิจกรรมหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือบริการสารสนเทศเคลื่อนที่ 10 จุดบริการ ได้แก่  
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม (ตึก 12) ตึกอ านวยการและอาคารเรียนรวม (ตึก 14) ศูนย์อาหาร 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ กองพัฒนานักศึกษา 
    4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการใช้บริการ ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริม
ให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการเพ่ิมมากขึ้น  โดยจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับเทศกาล 
หรือตามความสนใจของผู้ใช้บริการ 
 2. บริการยืม – คืน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

3. บริการหนังสือจอง 
 4. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
 5. บริการข่าวสารทันสมัย ดังนี้ 
  1) น าเสนอข่าวสารผ่านจอ LCD 
  2) น าเสนอข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 
  3) แนะน าหนังสือใหม่ วารสารใหม่ภายในส านักฯ 
  4) น าเสนอผ่านจดหมายข่าว 
  5) น าเสนอผ่าน Facebook 
  6) น าเสนอผ่านเว็บไซต์ส านักฯ 
 6. บริการโสตทัศนวัสดุ ดังนี้  
  1) บริการห้องฉาย 
  2) บริการยืม – คืน โสตทัศนวัสดุ 
  3) บริการถ่ายท าและตัดต่อวีดีทัศน์ 
  4) บริการห้องสตูดิโอ 
 7. บริการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ จ านวน 19 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1)  ABI/INFORM Complete 
2)  ACM Digital Library 
3)  H.W. Wilson 
4)  IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
5)  ProQuest Dissertations & Theses 
6)  Springer Link-Journal 
7)  Web of Science 
8)  Academic Search Premier 
9)  Education Research Complete 
10)  Computer & Applied Sciences Complete 
11)  Emerald Management 
12)  ScienceDirect 
13)  American Chemical Society Journal (ACS) 
14) 2 e –book 
15) KPRU e –book 
16) IG Library 
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17)  มติชนออนไลน์  
18)  E-magazine 
19) ฐานข้อมูล E-book จากบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

 8. จัดอบรมฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 รุ่น  
   นอกจากนี้ ส านักมีการบริการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้ใช้บริการในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

ชั้น 1 โต๊ะบริการตอบค าถามและช่วยการสืบค้น และอ านวยความสะดวกโดยจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องไอแพดเพ่ือ
ใช้ส าหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ อาคาร
โสตทัศนวัสดุ และห้องบริการมหกรรมสร้างสุข 

9. บริการอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต จ านวน 100 เครื่อง 
    พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้การดูแลของ
งานพัฒนาระบบเครือข่าย และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560มีการด าเนินการ ดังนี้ 

 1) เพ่ิม จุดสัญญาณ Wireless  แบบ Controlier  จ านวน 56 จุด รวมเป็น 248 จุด 
 2) เปลี่ยน  Access  Point  แบบ Outdoor ซอยบ้านพักอาจารย์  6 จุด  
 3) เพ่ิม อุปกรณ์แผงวงจร 10 Gigabit module ขนาด 12 พอร์ต Switch 6900   
 4) เพ่ิม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ จ านวน 1 เครื่อง 
 5) เพ่ิม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage ขนาด 21 TB ส าหรับรองรับระบบ Cloud 
 6) ชุดโปรแกรมส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล เพ่ือส ารองระบบ Cloud 

    ปัจจุบันระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจ านวน 3 ราย คือ 
   1) เชื่อมต่อเข้ากับวงจร Uninet ที่ความเร็ว 1 Gb/s จ านวน 1 วงจร ใช้เป็นวงจรหลักของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เป็นที่ตั้งเครือข่ายแกนหลักของ Uninet อีกด้วย 
   2) เชื่อมต่อเข้ากับวงจร CAT ที่ความเร็ว 20 Mb/s แบบวงจรเช่า ใช้เป็นวงจรหลักและวงจรส ารองใน
กรณทีี่ Uninet ล่ม 

3) การให้บริการเก่ียวกับระบบโทรศัพท์ 
  
3. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

3.1 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
1)  การจั ดการ เ รี ยนการสอนรายวิ ช า เส ริ มทั กษะภาษา อังกฤษ 1  –  4  ให้ แก่นั กศึ กษา 

เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาต้องทดสอบผ่านการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 4 รายวิชา ก่อนส าเร็จการศึกษา  
2) การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  
3) แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 
4) แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 
5) อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1)  
6) ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) 
7) ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 2) 
8) ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 3) 
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9) ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 4)  
10) อบรมเทคนิคการออกข้อสอบส าหรับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ  
11) อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา (อบรมเตรียมสอบ TOEIC) 
12) อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา (ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ) 
13) อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรภายใน (อบรมเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 1) 
14) อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรภายใน (อบรมเตรียมสอบTOEIC ครั้งที่ 2) 
 

3.2 กำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
             1) ห้องสมุดศูนย์ภาษา  

          เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าโดยห้องสมุดศูนย์ภาษา จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     2) โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (โปรแกรม SPEEXX)  
         ให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษ 1 และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 มีการก าหนดเกณฑ์การเข้า ใช้โปรแกรม SPEEXX ของนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 รวมผู้เข้าใช้งานทั้งหมด จ านวน 3,626 User 
      3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

         ศูนย์ภาษา มีห้องปฏิบัติการทางภาษาให้บริการการเรียนการสอน การสืบทางการศึกษาการจัดสถานที่
ทดสอบภาษาต่างประเทศ 

3.3 กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา  

โดยจัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
3.4 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

1) พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
2) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน  
และธรรมำภิบำลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  129  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

4.08 
4.04 
4.09 
4.01 
4.06 

0.96 
0.99 
0.97 
0.95 
0.93 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
5 
2 
6 
4 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.15 1.00 มาก 1 
รวม 4.08 0.97 มำก  

 

  จากตาราง พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.08, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.97 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.15, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.00) รองลงมา คือด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.09, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.97) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.01, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.95) 

 
ตำรำง  130  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 33 4.13 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 15 3.75 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 25 4.17 ดี 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 8.16 4.08 ดี 

รวม 100 81.16 4.06 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 

1. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้านพัฒนาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับ
ชุมชน บรรลุเป้าหมายในระดับที่ดีถึงร้อยละ 88.24  

2. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดีมากคือใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ร้อยละ 96 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการให้บริการเครือข่ายไร้สายที่มี
ไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาในอนาคต 

2. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการจัดอันดับ Web o metrics โดยเร็ว ทั้งนี้เพ่ือการใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนรู้และที่ส าคัญเป็นสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น 
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ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักโดยแบ่งประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   12   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   11   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     1   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    91.67 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  2,531,640   บาท  

เบิกจ่าย     2,531,300   บาท   คิดเป็นร้อยละ  99.98 

คงเหลือ             340   บาท   
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  131  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัย มีเขตบริการทางการศึกษาที่อยู่ชายแดน 
ติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ สมควรสร้างเครือข่ายทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ของปะเทศสหภาพ เมียนมาร์ 
ให้จริงจัง และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการติดต่อประสานกับ
มหาวิทยาลัยพะอัน ประเทศพม่า เพื่อจัดท าข้อตกลงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งได้รับการตอบรับเห็นด้วยกับ
การท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเป็น
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย
และสหภาพเมียนมาร์ร่วมกัน 

2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ควรรวบรวมโครงการและ
รายงานข้อมูล กิจกรรมด้านการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
จากคณะมาไว้ด้วยกัน 

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการรวบรวมโครงการ/
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละคณะ
เพื่อร่วมรวมเป็นผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. มหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มาเป็นเวลายาวนาน จึงสมควรรวบรวมประวัติ
ความเป็นมา ความเชี่ยมโยงในการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม การวิจัยสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น ให้เป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป 

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดให้มีโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ผลงานด้านการวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของส านักศิลปะและวัฒนธรรมและ
หน่วยงานภายนอก โดยจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อ
รวบรวมให้เป็นระบบและทันสมัย  
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินการวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ซึ่งพบว่าส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีความเสี่ยง ดังนี้ 

1) การส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร   
2) การจัดอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยังไม่ตรงกับความต้องการ 
3) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
4) การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนไตรมาสที่ตั้งไว้ในการจัดตั้งงบประมาณ/โครงการ   

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของส านักฯ ร่วมกันจัดท า และด าเนินงานตามแผน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตำรำง  132  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. การส่งเสริมการบูรณา
การด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมยังไม่ครอบคลุม
ทุกหลักสูตร   

การส่งเสริมการบูรณาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมยัง
ไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร   

1. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะเพ่ือก าหนดกรอบการ
ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนให้ครบทุกหลักสูตร 
2. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความ สามารถเกี่ยวกับการ 
บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 

2. การจัดอบรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ตรงกับความ
ต้องการ 

การจัดอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์
ยังไม่ตรงกับความต้องการ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2. ส ารวจความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
3. ลงพื้นที่เพ่ือประสานงานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางการอบรม 

3. จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด   

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมน้อย
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด   

1. ประชุมวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซด์ส านัก เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
facebook  

4. การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่ตรงตามแผนไตรมาส
ที่ตั้งไว้ในการจัดตั้ง
งบประมาณ/โครงการ   

การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรง
ตามแผนไตรมาสที่ตั้งไว้ในการ
จัดตั้งงบประมาณ/โครงการ   

1. ประชุมวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม 
2. ก ากับตามติดการด าเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทิน 
การจัดโครงการ/กิจกรรม 
3. จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน ทุกๆ 3 เดือน  
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      208 

 

    

ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 

 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. กำรวิจัย สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดให้มีโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม “ระบ าพุทธบูชา” 

2. กำรเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด ต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับประชาชนทั่วไปและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 65 กิจกรรม ดังนี้  
 
สรุปโครงกำร/กิจกรรม ที่ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำร่วมกับเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560) 

1) ร่วมงานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 2559  
2) ร่วมประชุมเพ่ือจัดเตรียมงาน “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” ณ  ห้องประชุมสนามกีฬาชากังราว องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร  
3) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
4) ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 

ช่อม่วง เลเจนด้า สุโขทัยรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 
5) ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม" ระหว่าง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร กับ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือจัดเตรียมงาน "9 บทเพลง 599 บรรเลง 
คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ"ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) จังหวัดก าแพงเพชร 

6) ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงาน "9 บทเพลง 599 บรรเลงคีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" ณ ห้องประชุมสนาม 
กีฬาชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

7) การฝึกซ้อมเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมงาน 9 บทเพลง 599 บรรเลง "คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ"  ณ ห้องประชุม 
ราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

8) งาน 9 บทเพลง 599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) จังหวัดก าแพงเพชร 
9) ร่วมประชุมเตรียมประชุมงานวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสภา มรภ.กาญจนบุรี 
10) เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน" ประจ าปี 2560 และร่วมจัดนิทรรศการภาพ 
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ของพ่อ และแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ณ ต าบลไตรตรึงษ์ ชุมชนบ้าน
วังพระธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร  

11) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัด 
ก าแพงเพชร" ประปี 2560  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร   

12) ร่วมแสดงในงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  ใน "เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  
2560 จังหวัดก าแพงเพชร" ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) จังหวัดก าแพงเพชร และ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) 
จังหวัดก าแพงเพชร 

13) ร่วมงาน “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการ จังหวัดก าแพงเพชร 
14) ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงาน 

กาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 
15) ร่วมประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2560  

ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
16) การประกวดนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์  ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
17) ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  
18) ร่วมแสดงในงานแถลงข่าวงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาด จังหวัดก าแพงเพชร  

ประจ าปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
19) ร่วมแสดงในพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เนื่องในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลงและงานกาชาด 

จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2560 ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
20) ร่วมแสดงเวทีกลางในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี  

2560 ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
21) ร่วมแสดงเวทีกลางในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี  

2560 ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
 22) ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 23) ร่วมเทศกาล Thailand Harmony World Puppet In Kanchanaburi 2017 ณ กองถ่ายต านานสมเด็จ
พระนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี 
 24) ร่วมแสดงในงานสังสรรค์ “ส ารับก าแพง ร่วมแรงสร้างสรรค์ สหพันธ์เกรียงไกร” ณ ห้องนิมมารดี โรงแรม
พีพาราไดซ์ จังหวัดก าแพงเพชร 
 25) ร่วมโครงการ School’s International Friendship Day celebrations. ณ Unity Primary School 
ประเทศสิงคโปร์ 
 26) ร่วมแสดงในโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) ครั้งที่ 6 ณ ตลาดย้อนยุคนคร
ชุม (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแม่สุภาพนครชุม) จังหวัดก าแพงเพชร 

 27) ร่วมกิจกรรมการฝึกหัดอบรมมารยาทไทย ในโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปี 2560  ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดก าแพงเพชร 

 28) ร่วมพิธีเปิดในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ณ หอประชุม 
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ต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
 29) ร่วมการเสวนาวิชาการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย 

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 30) ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรม 

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 ณ 3 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 
 31) ร่วมแสดงกิจกรรมตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสวนป่า  

ศาลพ่อปู่วังหว้า ต าบลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงเพชร 
 32) ร่วมในงานเสวนา “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - 

ก าแพงเพชร” ณ ห้องประชุม FUNCTION ROOM 3 โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 33) ร่วมแสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดก าแพงเพชร 
 34) ร่วมแสดงต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจ าภาค 6 ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว  

จังหวัดก าแพงเพชร 
 35) ร่วมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานและหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ เครือข่าย 

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 36) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒธรรม" ณ ห้องประชุม 

เพ็ชรงอก โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ 
 37) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 38) ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชุมชากังราว 4  

ชั้น 4 ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 39) โครงการชาวต าบลทรงธรรมร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อสอนท าดอกไม้จันทน์” ณ หอประชุมสักหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

 40) ร่วมแสดงในโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี 2560 "ชากังราว นครแห่ง 
ศิลป์" ณ สถานีบริการรถไฟฟ้า (ริมปิง) จังหวัดก าแพงเพชร 

 41) ร่วมแสดงในพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 42) ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกก าแพงเพชรฉบับ 
ใหม่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

 43) ร่วมแสดงในกิจกรรม " แสง สี เสียงเมืองชากังราว" ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดก าแพงเพชร 
 44) ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2560  ณ วัดบาง จังหวัดก าแพงเพชร 
 45) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสี่พญา ส านัก 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 46) ร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ณ โรงละครเฉลิม 

พระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 47) ร่วมเป็นแขกรับเชิญ ในรายการ พิงก้ีเฟรนส์ ซึ่งออก อากาศทางช่อง 3 แฟมิลี่ ช่อง 13 ณ บ้านเรือนไทย 

ริมน้ า สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม   
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 48) ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาคูเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ณ บริเวณป้อมวัดช้าง  
ข้างคูเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

 49) การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน เนื่องด้วยวโรกาสเฉลิมฉลองครบครอบ  
120 ปี การเสด็จประพาสประเทศสวีเดน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์  

 50) ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  
“ชากังราว นครแห่งศิลป์” ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)  

 51) ร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวและฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง งานประเพณี  
"สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 52) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

 53) ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมงานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2561  ณ ห้อง 
ประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 54) ร่วมประชุมเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี  
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 55) ร่วมประชุมเรื่องขบวนแห่ ในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง" ประจ าปี 2560  
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมปลัดจังหวัดก าแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 56) ร่วมประชุมเรื่องการจัดการแสดงเวทีกลาง ในงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมือง 
ก าแพง" ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 57) ร่วมประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 58) ร่วมประชุมการด าเนินงานจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) จังหวัดก าแพงเพชร 

 59) ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 2560 ณ ห้อง 
ประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 60) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม      
“ชากังราว นครแห่งศิลป์” ณ ห้องประชุมธ ามรงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

 61) ร่วมการเสวนา นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมที่งดงาม กับมุมมองคนก าแพงเพชร  ณ สถานีบริการ 
รถไฟฟ้า (ริมปิง) จังหวัดก าแพงเพชร 

 62) ร่วมแสดงในโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์" ณ สถานี 
บริการรถไฟฟ้า (ริมปิง) จังหวัดก าแพงเพชร 

 63) ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 2560 ณ บริเวณลาน 
ต้นโพธิ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

 64) โครงการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย”  
ระดับอุดมศึกษา (ท่ัวประเทศ) ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 65) ร่วมแสดงในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 2560  ณ เวทีกลาง หน้า 
ที่ว่าการอ าเภอจังหวัดก าแพงเพชร 
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   4.4 เครือข่ำยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

2. เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562   

3. เครือข่ายงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand 
University Art and Culture Network) จ านวน 17 สถาบัน ได้แก่ 

1) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4) สถาบนัวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  
5) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7) ส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
8) ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
9) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
10) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
11) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
12) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
13) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
14) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
15) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
17) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
1) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

(เรือนไทย) 
2) โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 
3) โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ 
4) โครงการอบรมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
5) โครงการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ 
7) โครงการศึกษาและพัฒนาผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก าแพงเพชร 
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
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4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินงานโครงการครบทุกพันธกิจ ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ :  อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
   1) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมและท าความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน

และระดับสากล 
   2) โครงการราชภัฏวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1) โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่น 
   2) โครงการอบรมมารยาทไทยและประกวดมารยาทไทย   
   3) โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
   4) โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 
   5) โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ 
   6) โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   7) โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   8) โครงการอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
   9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมศิลปะและการแสดง 
   10) โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   11. โครงการสร้างความเป็นเลิศพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอาเซียน 
   1) โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
   3) โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1) โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอ่ืน ๆ 

    1) โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   2) โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1) โครงการบริหารงานส านักงาน 
   2) โครงการประกันคุณภาพ 
   3) โครงการพัฒนาบุคลากร 
   4) โครงการจัดท ารายงานประจ าปีส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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สรุปโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 26 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 2,473,900 บาท 
แบ่งออกตามงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ 1,451,800 บาท และงบประมาณ
เงินรายได้ (บ.กศ.) จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 110,000 บาท ดังนี้  
 
ตำรำง  133  แสดงโครงการ /กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ 
 งบประมำณแผ่นดิน 2354,900 
1 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมสูส่ากล 450,000 
2 โครงการราชภัฏวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสากล 400,000 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 50,000 
4 โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวจิัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 100,000 
5 โครงการบุคคลดีเด่นทางดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 20,000 
6 โครงการอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย 50,000 
7 โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 20,000 
8 โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 60,000 
9 โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป ์ 60,000 
10 โครงการท านบุ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 60,000 
11 โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 30,000 
12 โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 50,000 
13 โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  60,000 

14 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุชมรมอนุรักษ์ สืบสาน นาฏศิลปไ์ทย 22,400 
15 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศลิปะและวฒันธรรม 30,000 
16 โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 
17 โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและวฒันธรรมส าหรับนักศึกษา 120,000 
18 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศดา้นศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถาน 132,500 
19 โครงการศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน (งบบริการวชิาการ) 40,000 
20 โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม (งบบริการวิชาการ) 30,000 
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (งบอาเซียน) 150,000 
22 โครงการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ  370,000 
 งบประมำณเงินรำยได้ (บก.ศ.) 119,000 
1 พัฒนาบุคลากร 49,000 
2 จัดท ารายงานประจ าปสี านักศิลปะและวัฒนธรรม 20,000 
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ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ 
3 บริหารส านักงาน 40,000 
4 การประกันคุณภาพ 10,000 
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,473,900 

 
สรุปโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  

1. นิทรรศการภาพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 ในงานราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ ครั้งที่ 13 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ เวทีกลาง หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

3. โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม “การประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาจณบุรี   

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน  
    - การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน  

ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
    - การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน  

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    - การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนและงาน " 

วิถีถ่ินวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก" ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) 

    - แถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) และ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    - งาน "วิถีถ่ินวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก" ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
    - วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย.60 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
5. โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก าแพงเพชร “อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์” ณ วัดวังพระธาตุ นครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร และ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระ
เกียรติ (เรือนไทย) 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ “ด้านการแสดงร่วมสมัย” ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)" อาหาร
ไทยชาววัง" ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ 
"การอบรมดนตรีไทย" หลักสูตรระยะสั้น ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
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8. โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
9. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพ 
10. โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ณ หอศิลปะดุริยนาฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
11. โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ หอศิลปะดุริยนาฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
12. โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปี 2560  
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 
- “แห่เทียนพรรษา” ประจ าปี 2560 ณ วัดวังยาง จังหวัดก าแพงเพชร 
13. โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี 2560 ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
14. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน เนื่องด้วยวโรกาสเฉลิมฉลองครบครอบ 120 

ปี ของการเสด็จประพาสประเทศสวีเดน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ 
15. โครงการจัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองก าแพงเพชร “เสวนาการก าหนดเขตแผนที่ทาง

วัฒนธรรม นครชากังราว” จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
    - กิจกรรมที่ 1 “เสวนาการก าหนดเขตแผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว” ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
    - กิจกรรมที่ 2 “อบรมการจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม นครชากังราว” ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
16. โครงการอบรมสัมมนาสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
17. โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  

เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  
 
สรุปกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1. พิธีถวายน้ าสรงพระบรมศพ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ณ 
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร 

2. พิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

3. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
4. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2560  
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. การประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด (กลุ่ม 4)  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      217 

 

    

6. ร่วมรดน้ าขอพรพระโสภณคณาภรณ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ   
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

7. จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

8. การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดก าแพงเพชร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9. โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคลากรภายในมหามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ณ หอ
ศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

10. การประชุมทบทวนแผนฯ และพิจารณางบประมาณ ประจ าปี 2561 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้อง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

11. การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

12. โครงการดอกไม้จันทน์ท าด้วยใจถวายพ่อหลวง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13. การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

   
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

ตำรำง  134  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

4.65 
4.73 
4.67 
4.73 
4.63 

0.56 
0.47 
0.51 
0.55 
0.54 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

4 
2 
3 
2 
5 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.78 0.54 มากที่สุด 1 
รวม 4.72 0.51 มำกที่สุด  

 

  จากตาราง พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.72, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย=4.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) รองลงมา คือด้านการบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย=4.73, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.47) และด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย=4.73, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.55) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (ค่าเฉลี่ย=4.63, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) 

 
ตำรำง  135  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 37 4.63 ดีมาก 

2 การพัฒนาองค์การ 20 16 4.00 ดี 
3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 28 4.67 ดีมาก 
4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 9.44 4.72 ดีมาก 

รวม 100 90.44 4.52 ดีมำก 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      219 

 

    

ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ แก่
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชรและและของชาติ 
อย่างเข้มแข็ง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และต่อเนื่องมายาวนาน มีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จ านวนหลายเครือข่าย 

2. ผลงานดีเด่นของส านักศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมา มีหลายโครงการ เช่น มีโครงการส่งเสริมการบูร
ณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม คือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย โครงการสร้างความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
ทั้งหมด 15 สถาบัน และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน คือโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ในหัวข้อเรื่อง " 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์" โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเกี่ยวกับชาติ
พันธุ์ การแสดงระบ ารวมเผ่าชาวเขา และน าเสนอบทความทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 เรื่อง การ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม "ระบ าพุทธบูชา" ในรูปบทความลงในวารสารวิชาการ เพื่อ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ ให้กับประชาชนทั่วไปและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมจ านวนถึง 
165 กิจกรรม มีกิจกรรมเด่นๆ เช่นร่วมแสดงในงานประเพณี สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 2560 
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ของการเสด็จ
ประพาสประเทศสวีเดนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ Utanede Bisp 
garden, Ragunda, Jamtland, Sweden  

4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถึง 6 
โครงการ โครงการที่ถือว่าดีเด่นสุด คือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ระหว่างวันที่ 30 
มีนาคม - 2 เมษายน 2560 มีเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมถึง6 สถาบัน จ านวน 350 คน โครงการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เช่นด้านนาฏศิลป์ อาหาร ดนตรีไทย ศิลปะ การแสดงร่วมสมัย มีผู้ให้
ความสนใจจ านวนมาก 
 
ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต้องการให้มหาวิทยาลัยรับบุคลากรเพ่ิมข้ึน เช่น แม่บ้านประจ า
ส านัก เจ้าหน้าที่ในการดูแลพิพิธภัณฑ์ จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ต้องดูแลถึง 25 ไร่ 
และมีโครงการที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วยอีกด้วย 
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2. ด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เนื่องจากอาคารของส านักศิลปะและวัฒนธรรม สร้างมานานหลายปี จึงมี
สภาพช ารุดทรุดโทรม ต้องมีการปรับปรุงในในส่วนที่ช ารุด และจะต้องจัดสร้างห้องส าหรับเก็บครุภัณฑ์ทีมีขนาดใหญ่ 
ปรับปรุงห้องต่างๆ ในส านักฯให้เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการ และต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในส านักงาน เช่นครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

      ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จในการสร้าง
เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด จึงเห็นว่าใน
อนาคตควรเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูล ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชร (ก าแพงเพชรศึกษา) ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ได้รับรางวัลในระดับ 
ประเทศมากขึ้น การพัฒนาวารสารที่มีอยู่ คือวารสาร "สาร สื่อ ศิลป์" ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้าสู่ระบบ TCI 
พัฒนาพิพิธภัณฑ์จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชรอย่างจริงจัง 
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ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักโดยแบ่งประเด็นการ
ประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   13   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   11   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน    2   ตวัชี้วัด (ไม่อยู่ในระยะเวลาด าเนินการ) 

 คิดเป็นร้อยละ    84.62 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   3,415,000.00 บาท  

เบิกจ่าย     2,752,015.06 บาท   คิดเป็นร้อยละ  74.00 

คงเหลือ        662,984.94 บาท  
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1.1 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  136  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  2560 
1. ระบบสารสนเทศยังต้องใช้เวลาใน
การผนวกระบบสารสนเทศเข้ากับ
ระบบประกันคุณภาพ  เพื่อช่วยลด
ภาระการท างานของอาจารย ์

   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CheQA3D Online System) และระบบจัดเก็บเอกสารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยโดยใช้การเก็บข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซด์ 
(KPRU DOC QA) และได้ให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการให้กับผู้ใช้งานใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 5 และ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 
   พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือมีประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย = 
4.31) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.17)  

2. ควรสร้างความเข้าใจในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ระหวา่งผูป้ระเมิน
และผู้เข้ารับการประเมิน  เพราะอาจ
ท าให้ค่าคะแนนผิดไปจากความเป็นจริง  
ตัวอย่างเช่น  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมิน
เป็นชุดใหม ่

   ในปีการศึกษา  2559  มหาวิทยาลัยโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนด
เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

1. ผู้ประเมินคุณภาพ จ านวน 3 คน เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน อยา่งน้อย 1 คน ต้องมี
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่รับประเมิน 
     2. คณะกรรมการประเมินทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผูป้ระเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสูตรของสกอ. พิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติเข้าถึงได้ที่ 
http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ 
ACCESSER_MUAC57.htmlhttp://www.mua.go.th/ 
users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html    
     3. กรณีผู้ประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามในข้อ 2   
ขอให้พิจารณาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตรซึ่งเป็นบคุลากรภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือผ่านการเข้าร่วม

http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/
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ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  2560 
ฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยสกอ. มหาวิทยาลยัต้น
สังกัด หรือหน่วยงานอ่ืน เข้าถึงได้ที่ http://qa.kpru.ac.th/web/ 
     4. เลขานุการในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร เป็น
บุคลากรภายใน หรือภายนอกหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่มี
คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 
   และสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนนิงานประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร คร้ังที่ 1/2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560  

3. ในช่วงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้อง
มีการแข่งขันกันในการรับนักศึกษา 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาทุกแห่งลดลง  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร จึง
ควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลยัที่มุ่งเนน้คุณภาพ เพื่อให้
นักเรียนที่ปรารถนาจะเข้าศึกษาใน
สถาบนัที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และนึกถึงมหา วิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเป็นแห่งแรก วิธีหนึง่ที่จะ
ช่วยสร้างคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ก็
คือมหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายการ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง  จริงจัง  
และสมควรอย่างยิง่ที่มหาวิทยาลัย 
จะต้องน าระบบ EdPEx เข้ามาใช้ใน
มหาวิทยาลยัโดยเร็ว 

   จากโครงการการจัดการคุณภาพสากลของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ที่ได้ก าหนดแผนงานเกี่ยวกับการจัดส่งผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ TQA 
เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ในเชิงลึกและร่วมเป็นคณะท างาน
ในการผลักดันให้เกิดการน าเกณฑ์มาตรฐานสากลดังกล่าวมาใช้ในระบบประกัน
คุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
316,190 บาท แบ่งเป็นงบประมาณจากโครงการจัดการคุณภาพสู่สากล จ านวน 
100,000 บาท และงบประมาณกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 
261,190 บาท 

4. การประเมินคุณภาพหลักสูตร  
ถึงแม้ว่าผลการประเมินในปีการศึกษา 
2558 จะยกระดับขึ้นจากปีการศึกษา 
2557 ซึ่งการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัคณุภาพ
ปรับปรุง  มาเป็นระดับคุณภาพพอใช้
ในทุกคณะ  มหาวิทยาลัยต้องหาทางที่

   ส านักประกันคุณภาพการศึกษาด าเนนิการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตร และคณะ ดังนี ้
คร้ังที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีประเด็นในการก ากับ ติดตาม ดังนี ้
   1) ผลการด าเนนิงานตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลกัสูตร (มคอ.7)  
   2) พิจารณาคุณวฒุิตามมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษา  : สาขาวชิา (ISCED)  
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 โดยสกอ. และแผนการก ากบั 
ติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 
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ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  2560 
จะยกระดับคุณภาพให้สูงกว่านีต้่อไป  
ส าหรับหลักสูตรใดที่อยู่ในระดบัดี  
จะต้องรักษาระดับคุณภาพในระดับดไีว้
ให้คงอยู่  และพยายายามยกระดับให้
ขึ้นไปอยู่ในระดบัดีมากต่อไป 

คร้ังที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 20 เม.ย.60  ประเด็นที่ก ากับติดตาม ดังนี้ 
   1) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
และคณะ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะระหว่าง
หลักสูตรและคณะ โดยขอให้หลักสูตรและคณะเตรียมรายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพข้างตน้ น าเสนอต่อที่ประชุม 
   2) ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ได้น าเสนอ
ในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมนิภายในระดบัหลักสูตร 
   3) พิจารณารายงานสรุปการพิจารณาคุณวฒุิตามมาตรฐานการจัดจ าแนก
การศึกษา (ISCED) เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 2558 (ปรับปรุง ณ 
พฤศจิกายน 2559)    
   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พบว่า มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
289 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 264 คนคิดเป็นร้อยละ 88.59 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ระดับความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมที่ 4.03 ระดับมาก    

 

1.2 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 
 

ตำรำง  137  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนการ SWOT ให้เป็นของ
หน่วยงานส่วนที่เป็นของมหาวทิยาลัย
จะเป็นโอกาสและอุปสรรค 
 

   ด าเนินการจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 (ประจ าปีงบประมาณ 
2560) และจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 ส.ค. 
59 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 โดยได้มีการย้ายประเด็นภายนอก ไปไว้ใน 
“โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ได้แก่ประเด็นต่อไปนี ้

1) มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
2) มีความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งระหว่างหนว่ยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 
3) มหาวิทยาลยัขาดผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA 

2. ควรทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธโ์ดยเน้น
ในเชิงคุณภาพให้มากข้ึน 

   ด าเนินการชี้แจงข้อเสนอแนะและก ากับให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
ส านัก ท าการทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปรับตัวชี้วัด   
กลยุทธ์เป็นเชงิคุณภาพมากข้ึน โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไมน่้อยกว่าร้อยละ 
40 ของจ านวนตัวชี้วัดกลยุทธท์ัง้หมด ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 23 ส.ค.59 และปรับ
เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดกลยุทธ์เป็นเชิงคุณภาพ จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็น   
ร้อยละ 53.85 ของจ านวนตวัชีว้ัดกลยุทธ์ทั้งหมด พร้อมทั้งน าขอ้สรุปมาจัดท าแผน
กลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 (ทบทวนประจปุีงบประมาณ 2560) และแผนปฏิบัติ
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ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ 
ราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร วันที่ 23 
ก.ย.59 

3. การประเมินการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารควร
ประเมินโดยภาพรวมด้วยเคร่ืองมือที่
เที่ยงตรงและน า 
ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้อ
อ่ืนไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อม
ทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในปี
การศึกษาต่อไป 

   ด าเนินการโดยศึกษาเกณฑ์การประเมินการปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่เป็นแบบประเมินกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น ามาปรับ
แบบประเมนิและท าการประเมิน พร้อมทั้งน าผลการประเมินทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
จ านวน 3 ล าดบัเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัประกันคุณภาพ
การศึกษาคร้ังที่ 3/2559 ในวันที่ 28 ต.ค.59 มีประเด็นดังนี้ บคุลากรภายในส านักมี
ระดับความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษา  
รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และรองผู้อ านวย 
การฝ่ายบริหาร น้อยที่สุดในประเด็น “มีความพยายามในการจดัหารายได้จาก
ภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย” มีระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  3.60 3.29 และ 3.00 ตามล าดับ 

4. ควรน าผลการประเมินความ 
พึงพอใจและความส าเร็จของโครงการ
เสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็น 
ชอบก่อนน าไปจัดท าแผนปฏิบัตงิาน 

   ด าเนินการโดยน าผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส านักประกนัคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 28 ต.ค. 2559  และน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรงุกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการในที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะให้น าวัตถุประสงคข์องโครงการมาก าหนดเป็นตัวชีว้ัด และไดน้ า
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรบัในการจดัท าแผนการด าเนนิงาน/โครงการบริการวิชาการของ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 

5. ควรพิจารณาความเสี่ยงแตล่ะ
โครงการให้ชัดเจนให้เห็นความแตก
ตางระหว่างความเสี่ยงกบัปัญหา 

   จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของส านักประกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 พร้อมแจ้งข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้
รับทราบ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบวา่ ส านักประกนัมีความเสี่ยงทั้งหมด 9 
เร่ือง ดังนี้ 
   1) P1S1/ การด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลัยเก่ียวกับการน าเกณฑ์ EdPEx 
มาใช้พัฒนาคุณภาพของคณะมแีนวโน้มไม่บรรลผุลส าเร็จ 
   2) P2S2/ การด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลัยเก่ียวกับการน าเกณฑ์ AUN-
QA มาใช้พัฒนาคุณภาพของหลกัสูตรมีแนวโน้มไม่บรรลผุลส าเร็จ 
   3) P3O1/ การกรอกข้อมูลประเมินตนเองของหลักสูตรผ่านระบบ CHE ไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   4) P3O2/ ความสอดคล้องกันของข้อมูล Common data set ระหว่างข้อมูลจาก
หน่วยงานกลางกบัข้อมูลจากหลักสูตร 
   5) P4O3/ การด าเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ
ประเมินไมส่อดคล้องกับกิจกรรมปรับปรุงที่ก าหนดไว้ในแผน 
  6) P5S3/ ผลการประเมินคุณภาพภายในไม่เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 
  7) P6O5/ การด าเนินงานกิจกรรมตามแผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายไม่ส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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  8) R1O13/ กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพนัธ์มีความเข้าใจในเนื้อหาข่าวสาร  
ไม่ตรงกัน 
  9) C1S6/ การขึ้นบัญชี TQA ของหลักสูตร ไม่บรรลุตามเปา้หมายในระยะเวลา     
ที่ก าหนด 

6. ควรมีการติดตามประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลและความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการกระบวนการหลักที่
พัฒนาขึ้นให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ
หลักเพื่อน าผลไปปรบัปรุงพฒันาต่อไป 

   1. ด าเนินการเผยแพร่กระบวนงานหลัก (งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย) ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ในรูปแบบ  
E-Learning แก่อาจารยป์ระจ าหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั ในกิจกรรมอบรม 
CHE QA 3D Online เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.59 และได้จัดเก็บข้อมูลการน าไปใช้
ประโยชน์ท าให้มีความพึงพอใจระดับมาก (คา่เฉลี่ย 4.17) ข้อมูล ณ 4 ธ.ค.59 
   2. ปรับกระบวนการท างาน โดยจัดท าเปน็คู่มือการปฏิบัตงิานเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน ผ่านระบบ E-learning พร้อมทั้งปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการรับตรวจประเมนิภายในระดบัหน่วยงานและมหาวทิยาลัยให้สามารถใช้
งานได้ และเผยแพร่ให้กับผู้ปฏบิัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินภายในระดับ
หลักสูตร คณะ ส านัก และมหาวิทยาลัยเพื่อใช้งาน เม่ือวันที่ 20 ก.พ.60 

7. การด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดควรก าหนด
รายละเอียดของระบบ และกลไกให้
ครอบคลุมพันธกิจและพฒันาการของ
หน่วยงาน 

   ทบทวนและจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของส านัก (ครอบ 
คลุมพันธกิจของหน่วยงาน) และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะ
ควรตัดการศึกษาข้อมูลต่างๆ ไดแ้ก่ เกณฑ์มาตรฐาน กพร. เกณฑ์สมศ. ออก 
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ต้องด าเนนิการในระดับมหาวิทยาลัยและเพิ่มประเด็นการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และการก ากบัติดตามการด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลยั และน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
และคณะกรรมการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 28 ต.ค.59 

8. การเขียนรายงานการน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของสภา
สถาบนัมาปรับปรุงควรเสนอผลการ
ปรับปรุงเชงิเปรียบเทียบให้เห็นการมี
คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการด าเนนิงานตามผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันในเชิงเปรียบเพื่อให้เห็นการมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งสนับสนนุส่งเสริมในดา้นคุณวฒุิและผลงานทางวชิาการ 
หลักสูตรระยะสั้น จ านวนผู้เรียนแต่ละหลักสูตร และการสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย ์

9. ควรมีการก ากับติดตามผลการน า
ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ของ
หลักสูตรและหน่วยงานสนบัสนนุมาใช้
ประโยชน์ภายหลังการจัดกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานนวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนนุหรืออาจรวบรวมผลการใช้
ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนนุก่อนการน าเสนอกิจกรรม 

   1. ประชาสัมพันธโ์ครงการโดยใช้ Brand Ambassadorที่น่าสนใจและมี
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการซึ่งเปน็อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั จ านวน  
6 คน จัดท าเปน็โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการและวิดีทัศนส์ัน้ๆ ประชาสัมพันธ์
โครงการในเร่ืองการน าผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบตัิที่ของหลักสูตร หน่วยงาน
สนับสนนุ ด้านการวิจัย ดา้นการบริการวิชาการ และด้านศิลปวฒันธรรม ไปยังทุก
หน่วยงานเพื่อน าเสนอบนเวทีและน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
   2. เพิ่มเกณฑ์การตัดสินในหัวข้อจ านวนหน่วยงานที่น านวัตกรรมไปใช้ซึ่งผลงาน 
ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอบนเวทีน าเสนอนั้นเกือบทุกผลงานต้องมีจ านวน
หน่วยงานที่น าไปใช้จ านวนมากจึงจะผา่นเกณฑ์ให้น าเสนอบนเวทีและจัดท ารูปเล่ม
ประกอบการน าเสนอบนเวท ี
   3. จัดโครงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและนวตกรรม วันที่ 29 พ.ค.60 โดยแบ่งเป็น
ซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานจ านวน 5 ซุ้ม ดังนี้ 
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    1) ซุ้มแสดงผลงานวัตกรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 
    2) ซุ้มแสดงผลงานวัตกรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของงานบริการวิชาการ 
    3) ซุ้มแสดงผลงานวัตกรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสายสนับสนนุ 
    4) ซุ้มแสดงผลงานวัตกรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของงานดา้นการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
    5) ซุ้มแสดงผลงานวัตกรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของงานดา้นศลิปวัฒนธรรม 

10. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในไตรมาสที่ 
2-3 เพื่อน ามาสู่การพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานในไตรมาสต่อไปในปี
การด าเนินการนั้น 

   จัดท าแผนการปฏบิัติงาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

11. พิจารณาประเด็นในการพฒันา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ ควรทบทวนมาจากผล
การประเมินความพงึพอใจ ปัญหา 
และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงกบั 
สกอ. ที่เป็นงานเร่งด่วน เปน็ต้น 

   ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้งานฐานข้อมูล CHE QA 3D 
Online System ส าหรับหลักสตูร คณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 
5 และ 12 ก.ค.60  โดยปรับปรงุระบบจดัเก็บเอกสารงานประกนัคุณภาพการศึกษา
และจัดท าคู่มือระบบจัดเก็บเอกสารงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามปีการศึกษา 2558 แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.60 พร้อมทั้ง
ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงาน
สายสนับสนนุ ให้พร้อมใช้ในการรับการตรวจประกันคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนนุ 
ในปีการศึกษา 2559 

12. ในการประเมินความส าเร็จด้าน
ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมควรมีการ
ใช้เคร่ืองมือที่สามารถวัดความรูอ้ย่าง
เห็นผลชัดเจน เชน่ การใช้แบบทดสอบ 

   1. จัดท าแผนงานของโครงการการจัดการคุณภาพสู่สากล พรอ้มก าหนดตัวชี้วัด
โครงการ วันที่ 23 ส.ค.59 
   2. จัดกิจกรรมอบรม “AUN-QA Implementation and Gap Analysis” วันที่ 
25-26 เม.ย.60 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการจัดการคุณภาพสู่สากล มีตัวชี้วัดโครงการ 
“ร้อยละบุคลากรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น” ได้ก าหนดเครื่องมือวัดเป็นแบบทดสอบ 
pretest-posttest พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 82.00 (n=50) บรรลุตามเปา้หมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80 

 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2559 
/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 จากการประชุมร่วมกัน มีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง รอบ 12 เดือน ในภาพรวมมีความคืบหน้า ร้อยละ 96.30  ซ่ึงส านักประกัน มีความเสี่ยงทั้งหมด 9 เรื่อง ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ EDPEX มาใช้พัฒนาคุณภาพของคณะมี
แนวโน้มไม่บรรลุผลส าเร็จ 
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2. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร    
มีแนวโน้มไม่บรรลุผลส าเร็จ 

3. การกรอกข้อมูลประเมินตนเองของหลักสูตรผ่านระบบ CHE ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ความสอดคล้องกันของข้อมูล COMMON DATA SET ระหว่างข้อมูลจากหน่วยงานกลางกับข้อมูลจาก

หลักสูตร 
5. การด าเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินไม่สอดคล้องกับกิจกรรมปรับปรุง     

ที่ก าหนดไว้ในแผน 
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
7. การด าเนินงานกิจกรรมตามแผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายไม่ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
8. กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจในเนื้อหาข่าวสารไม่ตรงกัน 
9. การข้ึนบัญชี TQR ของหลักสูตร ไม่บรรลุตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด (ภายในปี พ.ศ. 2565) 
 

ตำรำง  138  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1.การด าเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัเก่ียวกับการน า
เกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนา
คุณภาพของคณะมีแนวโน้ม   
ไม่บรรลุผลส าเร็จ 

1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายของสกอ. 
เก่ียวกับการสนับสนนุเกณฑ์ EdPEx  
ให้คณะ และมหาวิทยาลัยน าไปพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา (โครงการ  

EdPEx200/ โครงการแนวทางในการ 
ด าเนินงานส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา 
ที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน) ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบข้อมูล 

    จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับมหาวิทยาลยั 
และคณบดี เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและ
ถามความสนใจของคณะว่ามีคณะใดบ้างที่ต้อง 
การเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ของ สกอ. 
ซึ่งพบว่ายังไม่มีคณะใดให้ความสนใจที่จะสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 

2. ท าการส ารวจข้อมูลจากผู้บรหิาร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
เก่ียวกับรายหมวดของเกณฑ์  
EdPEx/TQA ที่ผู้บริหารสนใจจะ 
น ามาใช้พัฒนาระบบงานขององค์กร 

   ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นผ่านกระดาน 
บอร์ด พบว่า ผู้บริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร
สนับสนนุ ให้สนใจที่จะอบรมเกณฑ์ EdPEx  
ในหมวดที่ ระบบปฏิบัติการ มากที่สุด ร้อยละ 
24.91 รองลงมาคือ หมวดที่ 5 บุคลากรและ
อาจารย์และหมวดที่ 3 ผู้เรียนและลูกค้า ร้อยละ 
24.21 และ 17.54 ตามล าดับ 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเกณฑ์  
EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กร กับคณะ/ 
มหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินงานแล้ว 

   ด าเนินการจัดกิจกรรม “ประชุมเสวนาแลก 
เปลี่ยน ประสบการณ์ในการน าเกณฑ์ EdPEx 
/TQA มาใช้ในการประกันคุณภาพภายในและ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ” วันที่ 21 ธ.ค.59 

 4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินงาน
ของ “โครงการการจัดการคุณภาพสู่
สากล” ประจ าปงีบประมาณ 2560 

   ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันกับคณบดีเพื่อ
ชี้แจงกิจกรรมใน “โครงการการจัดการคุณภาพสู่
สากล” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      230 

 

    

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการ จาก 
“กิจกรรมอบรมเกณฑ์ EdPExรายหมวด” เป็น 
“กิจกรรมจัดส่งผู้บริหารไปอบรมเกณฑ์ TQA” 
แทน พร้อมกับเชิญชวนคณบดทีุกคณะเข้าร่วม
รับการอบรม โดยหลักสูตรแรกที่จัดส่งไปอบรม
คือหลักสูตร “TQA Criteria”  

5. จัดส่งผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ/ส านัก เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “TQA Criteria” จากสถาบนั
เพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

   ด าเนินการจัดส่งผูบ้ริหารระดบัคณะและ
หัวหน้างานหน่วยงานสนบัสนนุ จ านวน 10 คน 
เข้ารับการอบรมหลักสูตร TQA Criteria วันที่ 
1-3 ม.ีค.60  

6. จัดท า Road Map ในการน าเกณฑ์ 
EdPEx มาใช้ในระดบัมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ 

   จัดท าแผนที่ด าเนินการ (Road Map) ระยะ 
15 ปี (พ.ศ.2561-2575) ในการน าเกณฑ์ EdPEx 
มาใช้ในระดบัคณะและระดับมหาวิทยาลยัและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 วนัที่ 9 พ.ค.60 

7. น าแผนพฒันามหาวิทยาลัยตามกรอบ
แนวคิดของเกณฑ์ EdPEx น าเสนอ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

   เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน ได้จัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัตามกรอบแนวคิดเกณฑ์ EdPEx 
โดยผู้ร่วมจัดท ากับส านักประกัน และรองอธิการ 
บดีฝ่ายวางแผน 

2. การด าเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัเก่ียวกับการน า
เกณฑ์ AUN-QA มาใช้พัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรมี
แนวโน้มไม่บรรลผุลส าเร็จ 

1.จัดท าปฏิทนิการอบรมเกณฑ์ AUN-
QA เผยแพร่ให้แก่หลักสูตรได้ทราบ
ปฏิทินการอบรม 

   ด าเนินการบันทึกโปรแกรมการจัดอบรมลงใน
ระบบสารสนเทศ E-Calendar ซึ่งเป็นระบบของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้คณะและหลักสูตรได้ทราบ
โปรแกรมการจัดอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA 

2. จัดกิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA 
ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม “AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis” 
วิทยากรโดย รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์ มีผู้เข้า
รับการอบรมทั้งหมด 162 คน จากการอบรม
พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด (คา่เฉลี่ย=4.34) 

3. ส ารวจข้อมูลจากหลักสูตรว่ามีความ
สนใจน าเกณฑ์ AUN-QA ไปใชพ้ัฒนา
คุณภาพหลักสูตรแทนเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในหรือไม ่

   จากการส ารวจจากประธานและอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร พบว่า มผีู้สนใจน าเกณฑ์ AUN-QA ไป
ใช้พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ร้อยละ 
90.32 (n=62) 

 4. จัดท า Road Map ในการน าเกณฑ์ 
AUN-QA มาใช้พัฒนาในระดับหลักสูตร 

   จัดท าแผนที่ด าเนินการ (Road Map)  ระยะ 
15 ปี (พ.ศ.2561-2575) ในการน าเกณฑ์ AUN-
QA มาใช้ในระดบัหลักสูตร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ กบ. ในการประชุมคร้ังที่ 
3/2560 วันที่ 9 พ.ค. 2560 
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
 5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ    จัดท าเล่มโครงการ “การจัดการคุณภาพสู่

สากล” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อม
น าเสนอผู้อ านวยการส านัก 

3. การกรอกข้อมูลประเมิน
ตนเองของหลักสูตรผ่านระบบ 
CHE ไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

1. จัดท าคู่มือการกรอก Cheqa3D 
online system ระดบัหลักสูตร
(ปรับปรุง ปี 59) และเผยแพร่ให้กับ
ผู้ใช้งานใหม่ในรูปแบบเอกสาร และผ่าน
เว็บไซต์ส านัก 

   ด าเนินการน าเล่มคู่มือการกรอก Cheqa3D 
online system ระดบัหลักสูตร (ปรับปรุงปี 59) 
และลงเว็บไซด์ส านักประกัน วนัที่ 17 ก.ค.60 

 2. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพรวมทัง้ข้อมูลในระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั
พิจารณา เปน็ระยะๆ 

   ด าเนินการจัดการอบรมเมื่อวันที่ 5 และ 12 
กรกฎาคม 2560 พบว่า ผู้เข้ารบัการอบรมมี
ความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.99) และ
ให้ค าปรึกษากับผูบ้ันทึกข้อมูลในระดับหลักสูตร 
และคณะ 

 3. ก ากับติดตามการบนัทึกข้อมูลลง 
Cheqa3D online systemระดับ
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ผา่นการ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการตรวจสอบการบนัทกึข้อมูลลงระบบ
ฐานข้อมูล Cheqa3D online system ระดับ
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และท าการส่งระบบ
ให้กับ สกอ. เรียบร้อย  

4. ความสอดคล้องกันของ
ข้อมูล Common data set 
ระหว่างข้อมูลจากหน่วยงาน
กลางกับข้อมูลจากหลักสูตร 

1. ประสานงานกับหน่วยงานกลางเพื่อ
ขอข้อมูล CDS ระดับคณะ พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลให้แก่คณะ 

  ด าเนินการประสานงานกบัหนว่ยงานต้นสงักัด
ด้านข้อมูลเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้กับคณะ 

 2. ตรวจสอบข้อมูล CDS ในระบบ CHE 
ระดับคณะวา่ตรงกับข้อมูลทีไ่ดม้าจาก
หน่วยงานกลางหรือไม ่

   ด าเนินการติดต่อคณะกับหนว่ยงานกลาง ท า
การตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลของคณะและ
หน่วยงานกลางให้ตรงกัน 

 3. แจ้งให้คณะทราบในกรณีข้อมูล CDS 
ของคณะไม่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงาน
กลางผา่นทางโทรศัพท์/หรือแจ้งผ่านที่
ประชุม กบ. 

   ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล CDS ของคณะกับ
หน่วยงานกลาง และประสานงานกับคณะในกรณี
ที่ข้อมูลไม่ตรงกับหน่วยงานกลาง 

5. การด าเนินงานของหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมินไมส่อดคล้องกับ
กิจกรรมปรับปรุงที่ก าหนดไว้
ในแผน 

1.  ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และคณะ คร้ังที่ 1  
(ภำคกำรศึกษำ 1/2559)   
 

   ด าเนินการก ากบัติดตามผลการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
คร้ังที่ 1 (ภำคกำรศึกษำ 1/2559)   
    
 

2. ก ากับ ติดตามการด าเนนิงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และคณะ คร้ังที่ 2 (ภำคกำรศึกษำ 
2/2559)   

   ได้ด าเนนิการจัดประชุมเพื่อก ากับติดตาม  
คร้ังที่ 2 (ภำคกำรศึกษำ 2/2559) 
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมแลกเปลี่ยน 
 

6. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 

   ด าเนินการสนทนากลุ่ม  เพื่อหาแนวทางการ
ปรับการด าเนนิงาน  ในปีการศกึษา  2560 เม่ือ
วันที่  31  ส.ค.  2560  โดยมีผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะร่วมสนนทนากลุ่ม  สรปุมีสิ่งที่ต้อง
วางแผนและด าเนินการ  ดังนี้ 
   1) ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของหลักสูตร  และสร้างความรู้  
ความเข้าและด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 
   2) ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงานใน
ปีที่ผา่นมา และน ามาปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีการศึกษา 2560 เช่น การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนศึกษา 
   3) การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นที่ก าหนดทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอก 
   4) การวิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558   
   5) การก าหนดรายวิชาทีบู่รณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจตา่งๆ 
   6) การท าวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานที่มี
ค่าน้ าหนักสูงขึ้น 
   7) การรวบรวมผลการประเมินประเมินของ
หลักสูตร และคณะมาสังเคราะห์ เพื่อการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ  
   8) การท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการ 
ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
   9) จัดกลุ่มหลักสูตรในลักษณะเดียวกันโดยผู้
ประเมินชุดเดียวกนั ตลอดจนการจัดกลุ่มการ
ประเมินในระดบัคณะเปน็ 2 กลุ่ม กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก 
สถาบนั ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 

ด าเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการ 
ปรับการด าเนนิงาน ในปีการศึกษา 2560 วันที่  
24  ส.ค.60 โดยมีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ร่วมสนนทนากลุ่ม สรุปสิ่งที่ต้องวางแผนและ
ด าเนินการ ดงันี ้
   1) การจัดท ากระบวนงานหลกัให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงาน 
   2) การสร้างความเข้ารู้ ความเข้าใจของ
ผู้ตรวจประเมินภายใน ให้เป็นในแนวทาง
เดียวกัน 
   3) การสร้างความรู้ความเข้าใจของหน่วยงาน
ในการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
   4) แบบฟอร์มในการเขียนรายงานการประเมิน 
ตนเองแบบเติมค าพร้อมแสดงรายละเอียด      
การด าเนินงาน 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยั ในช่วงเดือนกันยายน 
2560 (จ านวน 2 ครั้ง) 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2559 ในวันที่ 23 และ 30 ส.ค.60 โดยเป็นการ
ติดตามการด าเนินงาน การรายงานผลการ
ด าเนินงาน การเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัว
บ่งชี้ ซึ่งจากการจัดกิจกรรม 2 คร้ัง ท าให้ได้ผล
การด าเนินงานได้ครบถ้วน และรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 11-และ 12 
พ.ย.60 

7. การด าเนินงานกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย
ไม่ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ประสานโรงเรียนเครือข่ายและ
วิทยากรก าหนดการด าเนินงานทุก
กิจกรรม 

   ประสานโรงเรียนเครือข่ายและวิทยากร
ก าหนดการด าเนนิงานจ านวน 17 กิจกรรมกับ
โรงเรียนเครือข่ายจ านวน 20 โรงเรียน 

 
2. จัดท าปฏิทนิรวมการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

   จัดท าปฏทิินเพื่อแจกโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 
20 โรงเรียนโดยก าหนด วนั เวลา ในการจัด
กิจกรรม 

 3. แจ้งก าหนดการด าเนินงานและจัดสง่
ปฏิทินไปยังโรงเรียนเครือข่าย โดย
จัดท าปฏทิินการปฏิบัติงานแบบรวม  
แบบรายเดือน และแบบรายสปัดาห์ 

   แจ้งก าหนดการด าเนนิงานและจัดสง่ปฏิทนิไป
ยังโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 20 โรงเรียน โดย
จัดท าปฏทิินการปฏิบัติงานแบบรวม  แบบราย
เดือน และแบบรายสปัดาห์ 

4. ก่อนการด าเนินกิจกรรมต้องโทร
ประสานไปยังโรงเรียนเครือข่ายทุก
โรงเรียนก่อนเร่ิมกิจกรรม 1 เดือนเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทิน
แบบรายเดือน หากมีโรงเรียนไหน
ติดขัดส่วนใด มีการพูดคุยปรับเปลี่ยน

   ก่อนการด าเนินกิจกรรมได้โทรประสานไป 
ยังโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 20 โรงเรียนก่อนเร่ิม 
กิจกรรม 1 เดือน หากมีโรงเรียนไหนติดขัด จะม ี
การพูดคุยปรับเปลีย่นแผนการจดักิจกรรมลว่ง 
หน้าร่วมกันก่อน 1 เดือน เพื่อการเข้าร่วม 
กิจกรรมอย่างครบถ้วนและโทรศัพท์แจ้งล่วงหนา้ 
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าร่วมกัน
ก่อน 1 เดือน เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างครบถ้วน 

ล่วงหน้า 1 วนั เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามปฏิทนิ 

8. กลุ่มเป้าหมายของการ
ประชาสัมพนัธ์มีความเข้าใจ
ในเนื้อหาข่าวสารไม่ตรงกัน 

1. ศึกษาการเขียนบทความ/เขียน
จดหมายข่าวด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

   ศึกษาการเขียนข่าว บทความ และตัวอย่างการ
เขียนจดหมายข่าวจากหน่วยงานอ่ืนด้วยตนเอง
ผ่านอินเตอร์เน็ต และสื่อจดหมายข่าวอื่นๆ 

2. ฝึกเขียนบทความแล้วส่งผู้เชีย่วชาญ 
ตรวจสอบและเสนอแนะ 

   ฝึกเขียนบทความ และจัดท าจดหมายข่าวของ
ส านักประกันฯ ฉบบัที่ 1 ประจ าเดือน ม.ค. 2560  

3. จัดท าจดหมายข่าว พร้อมเผยแพร่ 
ให้กับบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยเป็น 
ประจ าทุกๆ 2 เดือนต่อฉบบั (เร่ิม 
มกราคม 2560) 

   จัดท าจดหมายขา่ยฉบบัที่ 1 ในเดือน ม.ค. 
2560 แต่ไม่ได้จัดท าทุกๆ 2 เดอืน 

9. การขึ้นบัญชี TQR ของ
หลักสูตร ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายในระยะเวลาที่
ก าหนด (ภายในปี พ.ศ.2565) 

1. จัดท าตารางการพิจารณาคุณวุฒิ  
คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
จ าแนกตามมาตรฐานการจัดจ าแนก  
การศึกษา : สาขาวชิา (ISCED) 
2. จัดท าแผนการก ากบัติดตามอาจารย ์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน พ.ศ.2558 (ตามมาตรฐาน 
การจัดจ าแนกการศึกษา : สาขาวิชา  
(ISCED)  

   ได้น าเสนอข้อมูลในการประชมุก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ   
คร้ังที่ 2   

 

3. ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตาม  
การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  
จ านวน 2 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 1  
คร้ัง) 

คร้ังที่  1  
  ได้แจ้งก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตร และคณะ ให้ทราบล่วงหนา้    
คร้ังที่ 2   
   ก าหนดการประชุมก ากับติดตามการด าเนนิงาน
ของหลักสูตรและคณะ     ในวนัที่ 20 เมษายน  
2560  รายละเอียดทั้ง 2 ครั้ง ดังรายละเอียด
ข้างต้น 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

   ก าหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
   จากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 289 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 264 คนคดิเป็นร้อยละ 
88.59  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมที่ 44.03 ระดับมาก  
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เข้าถึงจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรุปรายละเอียด โดยเข้าถึงที่ http://qa.kpru.ac.th/web/QAKM/qakm.php  ดังนี้ 

 
ตำรำง  139  ผลการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 วัน เดือน ปี  กิจกรรม 
คร้ังที่ 1  30 พฤศจิกายน 59    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

(องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน)  มผีลการประเมินระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11,S.D =0.58   

คร้ังที่ 2  7 ธันวาคม 59    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 4 อาจารย์) และ(องค์ประกอบ 6  
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้)  มีผลการประเมินระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.92,S.D =0.65 

คร้ังที่ 3  14 ธันวาคม 59    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 3 นักศึกษา) มีผลการประเมินระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.04 , S.D=0.64 
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(ภาพรวม)มีผลการประเมินระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 ,S.D = 0.63 

 

โดยสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 289 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 264 คนคิดเป็นร้อยละ 
88.59 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมที่ 44.03 ระดับมาก   
 จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่ด าเนินการตามกระบวนการ 
PDCA  ตลอดจนมีมีแนวปฏิบัติที่ของหลักสูตร คณะ  ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยเข้าถึงเว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  http://qa.kpru.ac.th/web/km/knowledge.php 
และได้ สรุปรายละเอียด โดยเข้าถึงได้ที่ http://qa.kpru.ac.th/web/QAKM/qakm.php 
 1.2 สนทนากลุ่มโดยใช้เทคนิคสมมตินัย ด าเนินการโดยสอบถามความต้องการจ าเป็นการปฏิบัติงานของหลักสูตร 
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และได้วิเคราะห์ข้อมูล ล าดับความต้องการจ าเป็น 
พร้อมกับจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มการปฏิบัติงานของหลักสูตร ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560 กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทน
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 14 คน และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 6 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์หาแนวทางการปฏิบัติงานของหลักสูตรเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างการสังเคราะห์ผลและการน าไปใช้ประโยชน์ และจะรายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในล าดับ
ต่อไป 

 

http://qa.kpru.ac.th/web/QAKM/qakm.php
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2. งำนวิจัยสถำบัน หรือนวัตกรรมด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ในงบประมาณ 2560 ส านักประกันได้ด าเนินการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (E-RMS) และการหาประสิทธิภาพ” ซึ่งการวิจัยมีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (ปีงบประมาณ 
2560-2561) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560ได้ด าเนินการส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ปีงบประมำณ 2560 - พัฒนาระบบ E-RMS 
   - ทดสอบการใช้งานในระบบ E-RMS โดยนักพัฒนาระบบฯ จ านวน 2 ท่าน 
   - ปรับปรุงระบบฯ ครั้งที่ 1 
ปีงบประมำณ 2561 - จัดท าคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-RMS (ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงาน) 

- จัดอบรมการใช้งานระบบ E-RMS ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงาน 
- เจ้าหน้าทีร่ะดับหน่วยงาน จ านวน 28 ท่าน ทดลองใช้งานระบบ E-RMS พร้อม
ประเมินประสิทธิภาพของระบบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ปรับปรุงระบบฯ ครั้งที่ 2 
- วิเคราะห์ข้อมูล หาประสิทธิภาพของระบบ E-RMS 
- เขียนเล่มวิจัยสถาบัน 5 บท 
 

3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง    
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง                          
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ส่วนรับผิดชอบกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 25 กิจกรรม  

กิจกรรมพัฒนำครูชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
1) พัฒนาครูรายวิชาภาษาไทย 
2) พัฒนาครูรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3) พัฒนาครูรายวิชาภาษาอังกฤษ 
4) พัฒนาครูวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรมค่ำยระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  
5) ค่ายวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 1) 
6) ค่ายวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 2) 
7) ค่ายภาษาไทย (กลุ่ม 1) 
8) ค่ายภาษาไทย (กลุ่ม 2) 
9) ค่ายภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 1) 
10) ค่ายภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 2) 
11) ค่ายคณิตศาสตร์ (กลุ่ม 1) 
12) ค่ายคณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2) 
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กิจกรรมค่ำยระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
13) ค่ายภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 1) 
14) ค่ายภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 2) 
15) ค่ายภาษาไทย (กลุ่ม 1) 
16) ค่ายภาษาไทย (กลุ่ม 2) 
17) ค่ายคณิตศาสตร์ (กลุ่ม 1) 
18) ค่ายคณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2) 
19) ค่ายวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 1) 
20) ค่ายวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 2) 

กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 6  
21) พัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
22) พัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชา ภาษาอังกฤษ 
23) พัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชา คณิตศาสตร์ 
24) พัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชา สังคมศึกษา 
25) พัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย 

 
2. โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำนภำยใน 

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการท างานของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จึงมีการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยใช้โครงการน าเสนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งก าหนดให้มีการจัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดยแบ่งหมวดการน าเสนอตาม    
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยการด าเนินโครงการมีความร่วมมือระหว่างส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปีการศึกษา 2559 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 58 ผลงาน โดย
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) ผลงานของหลักสูตรจ านวน 8 ผลงาน 
2) ผลงานของสายสนับสนุนจ านวน 14 ผลงาน  
3) ผลงานด้านการบริการวิชาการ จ านวน 18 ผลงาน  
4) ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 ผลงาน  
5) ผลงานด้านการวิจัย จ านวน 15 ผลงาน  
โดยน าเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จ านวน 19 ผลงาน และมีผลงาน อีก 39 ผลงาน ที่น าเสนอผ่านโปสเตอร์เพียง

อย่างเดียว ภายหลังการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ได้มีการสรุปข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอเพ่ือสะท้อนผลดังกล่าวกลับไปยังเจ้าของผลงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้ด าเนินการ คือการน านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏก าแพงเพชร มารวมเป็นเล่มองค์ความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือเผยแพร่
ต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4. กำรบริหำรจัดกำร 

    4.1 รำยงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนสำรสนเทศเพื่องำนประกันคุณภำพ 

1) ปรับปรุงเว็บไซด์ส านักประกัน (http://qa.kpru.ac.th) และให้เป็นไปตามเกณฑ์ Web O’metrix นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ได้ท าการปรับปรุงเว็บไซด์ส านักประกันเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารดาวน์โหลดหรือจัดเรียงระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ได้ง่ายยิ่งขึ้น  

พร้อมทัง้ปรับปรุงการท าให้เว็บไซด์ติดหน้าแรกในการค้นหาด้วย Search Engine อย่าง Google โดยการท า 
SEO (Search Engine Optimization) และมีการน าเข้าที่ประชุมกองบริหารโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกเดือน 

2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและจัดอบรมให้กับ
ผู้ใช้งานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จากข้อเสนอแนะโดยผู้เข้าอบรมเมื่อปี พ.ศ.2558 ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทั้ง 3 ระดับเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

3) ระบบปฏิทินกิจกรรมการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา หรือก าหนดการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซด์ส านักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ของส านักประกันฯอีกทางหนึ่งด้วย  

4) พัฒนาระบบตรวจสอบคุณวุฒิตามมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษาสาขาวิชา ( ISCED2013) ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบถึง จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐาน
ตรง,สัมพันธ์,และไม่ตรงตามที่ สกอ. ก าหนดภายในมหาวิทยาลัยกี่คน ท าให้สามารถประชุมและวางแผนบริหารงานและ
ก าหนดทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตได้ 

5) ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ท าการก ากับติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ลงในฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHEQA3D Online System) แล้วเสร็จและส่งระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ 21 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่รับการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ 
CHEQA3D Online System  

    4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 

  4.2.1 พัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก 

1) ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. 

2) เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ณ สถานที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

http://qa.kpru.ac.th/
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3) เข้าร่วมประชุมประจ าปี 2559 ของเครือข่ายนักประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนรุ่นเยาว์ (The 
2016 ASEAN Young Ouality Assurance Officers Forum and Roundtable Meeting). ณ โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพ (สามย่าน). กทม. 

4) เข้ารับการอบรมหลักสูตร TQA Criteria. ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค. กทม.  
5) ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 
6) อบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.  
7) อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่น 2 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. 
8) อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่น 3 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 
9) อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้พื้นฐานด้าน IT ตาม CompTIA IT Fumdamentals Objective และ

สอบ CompTIA IT Fumdamentals Certification Exam ณ บริษัทลานนาคอม จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
10) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
11) อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา(CHE QA 

ONLINE)  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
12) ประชุม SHARE Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and 

Qualification Frameworks on Higher Education in Thailand (จัดโดย สกอ.) 
13) อบรมเกณฑ์ EdPEx (จัดโดย สกอ.) ณ โรงแรมอีสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่   
14) อบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA) จัดโดยสกอ. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กทม. 

  4.2.2 พัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1) เข้าร่วมกิจกรรม English in the garden : Have a seat & Speak English  ณ อาคารเรียนรวม

และอ านวยการ  
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
3) เข้าร่วมการจัดอบรมให้กับบุคลากร เรื่อง ระบบรายงาน ผลปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ( 

E-SPR )ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   
4) ประชุมสัมมนา เรื่อง “เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์ของการน าเกณฑ์ EdPEx/TQA 

น าไปใช้พัฒนาองค์กร  
5) เข้าร่วมฟังการน าเสนอบทความ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 3   
6) กิจกรรมสนทนากลุ่มการปฏิบัติงานของหลักสูตรเพื่อรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 
7) เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงาน

สนับสนุน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  ห้อง 7/2  
8) เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ของหน่วยงานคณะ แม่สอด ส านัก

หรือสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร1 
9) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและก ากับติดตามการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ1-6) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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10) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ห้องประชุมรัตนอาภา 
11) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย เรื่องการ

ประเมินโครงการ : ท าอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ณ ห้องกาสะลอง 
12) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง การ

จัดการความรู้ : ท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ณ ห้องกาสะลอง  
13) ประชุมจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580) สู่การปฏิบัติฯ  
14) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง การประเมินโครงการ ท าอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนา  ณ ห้องประชุมสักทอง  
15) เข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ TOEIC ณ ตึกศูนย์ภาษา ระยะเวลาสองสัปดาห์  
16) เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับส านักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมรัตนอาภา  
17) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดท าโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
18) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ  

4.2.3 พัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงาน เครือข่าย 
1) ให้ความรู้เรื่องการก ากับติดตามและจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online. 

ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดพิจิตร   
2) เข้าร่วมโครงการการเขียนโครงการเพ่ือจัดท างบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 
3) เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพสู่แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
4) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามเกณฑ์(EdPEx) ในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5) เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบัน 

อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
6) จัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง

วิธีการด าเนินงานให้น าไปสู่การท างานกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบันทางด้านงานกิจการนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ เขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จ.ตาก   

4.3 แผนพัฒนำหน่วยงำน 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการแก่โรงเรียน
เครือข่าย โดยแบ่งระยะเวลาการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ 
พ.ศ. 2556-2560 - หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ภายในระดับ 

อุดมศึกษา ในระดับพอใช้-ดี (QUALITY : Q1)  
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- การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการท างานประกันคุณภาพในทุก 
  กระบวนงานหลักของส านัก (MANAGEMENT : M1) 

พ.ศ. 2561-2565 - หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดี-ดีมาก และได้รับการขึ้นบัญชีในฐาน 
    ข้อมูล TQR ของ สกอ. (QUALITY : Q2) 
 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย (ผลการสอบ ONETระดับชั้น ป.6  
และพัฒนาการของระดับคะแนน ONET) ที่ดีข้ึน (SERVICE : S1) 
- สร้างสรรค์งานวิจัยสถาบันด้านประกันคุณภาพ ปีละ 1 เรื่อง (RESEARCH : R1) 

พ.ศ. 2566-2570 - หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (QUALITY: Q3) 

 
4.4 กำรบริหำรงบประมำณ 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มีโครงการที่ด าเนินการตามพันธกิจ จ านวน 16 
โครงการ ดังนี้ 

1)  โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2)  โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น 
3)  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย 
4)  บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5)  พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6)  พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(สายสนับสนุนภายในหน่วยงาน) 
7)  จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
8)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
9)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
10) โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
11) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 
12) วิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 
13) การจัดการคุณภาพสู่สากล-อบรมเกณฑ์ AUN-QA/EdPEx 
14) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา  2559 
15) นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
16) การจัดการคุณภาพสู่สากล  
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
และธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  140  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

 

  จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.73) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.41) รองลงมา คือด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.73, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.20, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.98) 

 
ตำรำง  141  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 34 4.25 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 17 4.25 ดี 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 28 4.67 ดีมาก 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 9.04 4.52 ดีมาก 

รวม 100 88.04 4.40 ดี 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

4.47 
4.60 
4.20 
4.73 
4.33 

0.62 
0.55 
0.98 
0.44 
1.14 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 

4 
3 
6 
2 
5 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.79 0.41 มากที่สุด 1 
รวม 4.52 0.73 มำก  
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 

 
จุดเด่น 

1. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก คือคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเข้มข้น โดยจัด
โครงการและกิจกรรมรองรับข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ อย่างครบถ้วน 

2. การปฏิบัติตามพันธกิจหลักในส่วนของการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 สรุปได้ว่าหลักสูตรทั้ง 50 หลักสูตร ได้รับการรับรองทั้งหมด โดยมีหลักสูตรที่
มีระดับคุณภาพปานกลาง 17 หลักสูตร หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี 33 หลักสูตร และจากวิเคราะห์หลักสูตร พบว่ามี
หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี 2ปีติดต่อกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินที่เป็น ไปตามเกณฑ์ TQR 
ปรากฏว่ามีจ านวน 15 หลักสูตร ถือว่าผลที่ได้รับเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างานของคณะต่างๆร่วมกับส านั ก
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนพัฒนาหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแบ่งช่วงเวลาของการพัฒนาเป็น  
3 ช่วง ช่วงแรกเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ไปจนถึงปี พ.ศ.2570 และมีประเด็นทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆ รวม 6 ด้าน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบันและอนาคต จะต้องแข่งขันกันด้วยเรื่องคุณภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรจะต้องมุ่งมั่นส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากล 

2. เครื่องมือส าคัญที่จะเป็นพาหนะไปสู่คุณภาพก็คือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ ทั้งระดับชาติและระดับสากล 
(EdPEx AUNQA) อย่างต่อเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในในระดับดีมาก ควรได้มีการเตรียมความพร้อม 
ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับดีมากต่อไป 
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ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักบริกำรวชิำกำรและจัดหำรำยได้ 

 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านัก โดยแบ่งประเด็น
การประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็น  คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   20   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   19   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     1   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    95.00 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

 รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   490,000.00    บาท  

เบิกจ่าย     430,059.00   บาท   คิดเป็นร้อยละ  88.77 

คงเหลือ       59,941.00   บาท   
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  142  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. เพิ่มรายได้ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ โดยมีนโยบายให้
คณะ/ศูนย์/ส านัก ซื้อสินค้าจากร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มี
การปรับลดราคาสนิค้าให้ใกล้เคียงกับร้านคา้รอบบริเวณ
มหาวิทยาลยัฯ 

1. มีการปรับลดราคาสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียนให้มีราคา
ใกล้เคียงกับท้องตลาด 
2. ปรับราคาสนิค้าให้มีความแตกต่างกัน ในกรณีซื้อเป็นเงินสด
และเงินเชื่อ 

2. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคาร    น้ า
เพชร) ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได ้มหาวิทยาลยัควรมีนโยบาย
ให้อาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าพัก 

มีการปรับอาคารน้ าเพชร โดยแบ่งเป็นที่พักส าหรับนักศึกษา
ชาวตา่งชาติ เชน่ นักศึกษาจากประเทศจีน เขมร และบุคคล
ทั่วไป 

3. กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์มีหนี้ค้างช าระสูง จะต้องปรบัปรุง
โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน และพยายามลดจ านวน
ผู้กู้ลง 

ยกเลิกการให้กู้ยืม เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีระเบียบรองรับ 

 

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจากการวิเคราะห์ 
พบว่ามีความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การช าระเงินค่าสินค้ามีความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความช้ าซ้อนในการเบิกจ่าย 
2. ระเบียบการเงินและพัสดุ 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศสูญหาย 
4. บุคลากรไม่ได้น าความรู้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
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ตำรำง  143  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. การช าระเงินค่าสินคา้มีความ
ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความ 
ช้ าซ้อนในการเบิกจ่าย 

1. จัดท าแบบฟอร์มขออนุมัติการสั่งซื้อ 
2. ขออนุมัติผู้ที่รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้า
เป็นเงินเชื่อทุกครั้ง 
3. สรุปผลการรายงานยอดเจ้าหนี้ให้
ผู้รับผิดชอบทุกเดือน 

   เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนีย้ังมีอยู่
แต่ยังพอควบคุมได้ จึงขอยกเลกิความ
เสี่ยงนี้ในปีงบประมาณต่อไป  

2. ระเบียบการเงินและพสัด ุ 1. ศึกษาระเบียบ คู่มือ การเบิกจ่ายเงินรายได ้
2. จัดท าระบบการเบิกจ่ายเงนิรายได้ให้
ชัดเจน 

   เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนีล้ดลง 
และควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยง
นี้ในปีต่อไป 

3. ระบบข้อมูลสารสนเทศสูญหาย 1. ท าการส ารองข้อมูล 
2. ท าการอัพเดตข้อมูลสารสนเทศของส านัก 

   เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจากปัจจัย
ภายใน ซึ่งนบัเปน็เร่ืองส าคัญต่อความ
รับผิดชอบและความโปร่งใส ทีส่ามารถ
ควบคุมได้ จึงนับวา่เปน็ความเสีย่งที่ไม่
ควรเกิดข้ึน จึงยังคงด าเนนิการต่อไป 

4. บุคลากรไม่ไดน้ าความรู้จาก 
การพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

1. จัดท าสมุดบนัทึก การอบรม 
2. จัดท าฐานข้อมูลการไปอบรม 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน ์
4. สรุปรายงานผลให้ผูบ้ริหารรับทราบ 

   มีผูร้บัผู้รับผิดชอบติดตามการน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ และสรุปเล่ม
รายงาน 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

    กิจกรรม /โครงกำรที่ร่วมมือกับท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม /โครงการที่ร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายในเป็นผู้รับผิดชอบ จ านวน 84 โครงการ ดังนี้ 

ตำรำง  144  จ านวนกิจกรรม /โครงการที่ร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

ที่ โครงกำร งบประมำณ 
คณะครุศำสตร์ 

1 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 36,000 
2 ค่ายการประถมศึกษาอาสาพฒันา 38,000 
3 สังคมศึกษาบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวชิาการ 36,000 
4 อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ชุมชนโดยโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ 36,000 
5 วิทยาศาสตร์แสนสนุก 36,000 
6 ปฐมวัย จิตอาสา พฒันาสังคม 36,000 
7 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน 36,000 
8 การบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์สู่การบริการวิชาการ 38,000 
9 ค่ายพลศึกษา 36,000 
10 ค่ายสร้างครูภาษาไทย 36,000 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
11 การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะมนษุยศาสตร์ 20,000 
12 บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ 60,000 
13 บริหารและพัฒนาศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธปิไตย 70,000 
14 การพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 70,000 
15 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน 38,000 
16 อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับประชาชนทั่วไปและบคุลากรในท้องถิ่น 38,000 
17 ดนตรีไทย-สากล  สู่ชุมชน 30,000 
18 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 38,000 
19 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 38,000 
20 ปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้ายจติสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 23,000 
21 การแข่งขันตอบปัญหาทางรับประศาสนศาสตร ์ 15,000 
22 สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลี่ยมล้ า 38,000 
23 การอบรมนาฎศิลป์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางนาฎศิลป์ 38,000 
24 ศิลปะสญัจร 38,000 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      249 

 

    

ที่ โครงกำร งบประมำณ 
25 แข่งขันทักษะภาษาจีน 38,000 
26 เผยแพรค่วามรู้ภาษาไทยสูชุ่มชน 38,000 
27 เผยแพรค่วามรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับเยาวชน 30,000 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
28 โครงการส่งเสริมและพฒันาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80,000 
29 โครงการการจัดท าธนาคารขยะของชุมชน  38,000 
30 การพัฒนารายการเสียงตามสายส าหรับสถาบันการศึกษา 38,000 
31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน  38,000 
32 พัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 38,000 
33 โครงการจัดท าบัญชีครวัเรอืน เพือ่เสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  38,000 
34 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  38,000 
35 โครงการเศรษฐศาสตร์บริการวชิาการสูส่ังคม  38,000 
36 โครงการให้บริการวิชาการดา้นการบริหารจัดการ  38,000 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
37 บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62,000 
38 พัฒนาการแพทย์แผนไทย 80,000 
39 ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 70,000 
40 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตาม

พระราชด าริมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
80,000 

41 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชด ารแิละพระราชเสาวนีย์ 80,000 
42 บริการวิชาการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในผู้สูงอาย ุ 38,000 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 38,000 
44 บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชมุชน 38,000 
45 เยาวชนรักษ์สิง่แวดล้อม 38,000 
46 อบรมการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี 38,000 
47 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสกิส์ 38,000 
48 ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดิน 38,000 
49 ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 38,000 
50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณติศาสตร์ Geogebra 38,000 
51 อบรมเชิงปฏิบัติการดา้นความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยทีางอนิเทอร์เน็ต 38,000 
52 การอบรมเชิงปฏิบัติการการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 38,000 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
53 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 
54 โครงการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่น 70,000 
55 โครงการการจัดการโลจสิติกส์บริการวิชาการสูชุ่มชน 36,000 
56 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น 38,000 
57 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลงังานทดแทนสูช่มุชนท้องถิ่น 38,000 
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ที่ โครงกำร งบประมำณ 
58 โครงการบริการวิชาการทางด้านการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน 38,000 
59 โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ 38,000 
60 โครงการการสร้างผลิตภาพจากสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าไตรตรึงษ์ 38,000 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
61 โครงการเยาวชนต้นกลา้นักบริหารการจัดการทั่วไป 57,400 
62 การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สู่ชุมชนและท้องถิ่น 53,000 
63 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน 50,000 
64 โครงการ 1 ชุมชน 1 มหาวทิยาลัย   67,400 
65 โครงการค่ายยุวชนโลจิสติกส์   80,000 
66 โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ประจ าปี 2560 32,800 
67 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  140,400 
68 โครงการพัฒนาทักษะภาษาพมา่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  140,200 
69 พาพี่อาสา เสริมทักษะเพื่อน้อง  50,000 
70 โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 47,410 
71 โครงการพัฒนาความรู้สูชุ่มชนอ าเภอชายแดน จงัหวัดตาก 50,000 
72 การบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78,200 
73 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของสังคม 55,000 
74 โครงการนิทรรศการศูนย์เมียนมาร์ศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  72,100 
75 โครงการสัมมนาแนวทางการเปน็นักบัญชีในอนาคต 31,850 
76 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ความยั่งยืน 200,000 
77 โครงการพัฒนาระบบงานวิจยัและสนับสนุนการท าวิจยั 105,680 
78 บริการวิชาชีพสูชุ่มชนโปรแกรมวิชาการบัญชี 58,300 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
79 การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1 ในต าบลไตรตรึงษ์ 
40,000 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
80 โครงการสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมผา่นผลิตภัณฑช์ุมชน 40,000 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
81 บริการวิชาการด้านวิทยบริการ 40,000 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
82 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสู้งวัย 40,000 

บัณฑิตวิทยำลัย 
83 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 40,000 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 
84 โครงการพัฒนาชุมชนตน้แบบ 200,000 
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โครงกำรอันสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน 6 โครงกำร  ได้แก่ 

1) การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพ่ือธนาคารอาหารตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 
5) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนองพระราชด าริ โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
6) โครงการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

      เครือข่ำย  
1) องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไตรตรึงษ์ 
 

2. กำรบริกำรวิชำกำร 

    โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 คือ ชุมชนไตรตรึงษ์และชุมชนหนองหลวง จังหวัดก าแพงเพชร และได้มอบหมายให้อาจารย์แต่ละคณะและ
หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบตามแผนบริการวิชาการ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์  
   1) การพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์  ณ ห้องประชุม

คุรุร่มสัก1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 21 มกราคม 2560     
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1) การส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการงานยุติธรรมชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 3 เมษายน 2560 
   2) ค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ AEC ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนต าบล

หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 4 เมษายน 2560 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
   1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ให้กับชุมชนไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 

3, 7, 10, 11, 17 และ 27 ธันวาคม 2559  
   2) อบรมการเพ่ิมมูลค่าของอาหารและการท าการตลาดอาหารพ้ืนบ้าน ให้กับประชาชนต าบลไตรตรึงษ์  

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559  
   3) อบรมให้ความรู้ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ ให้กับชุมชนหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 21 และ 28 ธันวาคม 2559        
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   4) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ให้กับชุมชนต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559  

   5) อบรมการจัดการธนาคารขยะ ให้กับชุมชนหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 3 และ 
10 มีนาคม 2560  

   6) อบรมเทคนิคการตกแต่งเวทีด้วยการจับจีบผ้า ให้กับประชาชนต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   1) การอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ หมู่ที่ 9 ต าบลไตรตรึงษ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559  
   2) การอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ หมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559  
   3) การอบรม เรื่อง การท าน้ ายาไล่แมลง แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 15 ธันวาคม 2559  
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   1) อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กับบุคลากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ า เภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร วันที่ 26 ธันวาคม 2559   

   2) อบรมการจัดการคุณภาพสินค้าเพ่ือให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานองค์การอาหารและยา 
(อย.) ให้กับประชาชนชุมชนไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 

6. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
   1) อบรมการท าน้ าหมักชีวภาพและบัญชีครัวเรือน ให้กับชุมชนบ้านวังสระทอง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 27 เมษายน 2560  
   2) อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์  ให้กับชุมชนบ้านวังสระทอง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด

ก าแพงเพชร ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

    ผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
 หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปพัฒนากลุ่ม ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อกลุ่ม ดังนี้ 

1. ชุมชนไตรตรึงษ์ 
    กลุ่มได้รวมตัวกันและคิดกิจกรรมในการผลิตอาหาร โดยได้แนวคิดในการผลิตอาหารส าหรับใช้เป็นอาหาร 

และอาหารว่างในการประชุม หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปท ากิจกรรมในพ้ืนที่ และจากการจ าหน่ายสินค้าในเทศกาลวันส าคัญของชุมชน  เช่น  
ถนนคนเดินของชุมชนไตรตรึงษ์ นอกจากนี้ยังมีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่าง ดังนี้  

    1.1  กิจกรรมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุทุกวันพุธ   
    1.2  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม  เช่น การร้องเพลงพื้นบ้าน การฝึกหัดลิเก 
    1.3 ด าเนินการจัดถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ ์
2. ชุมชนหนองหลวง 
    สมาชิกมีการรวมกลุ่มในการผลิตข้าวปลอดภัย โดยทางกลุ่ม หาทางออกร่วมกันในการลดการใช้สารเคมี  
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โดยทางกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ และเลี้ยงแตนเบียนไว้ใช้ในพ้ืนที่นาที่เข้าโครงการ 3-5 ไร่ ท าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลงเหลือไร่ละ 3,000 บาท ซึ่งจากเดิมไร่ละ 4,500-5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

    2.1 ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวเสวย มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าว
เสวยจากสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรงาด าและงาขาว โดยขายในชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร และต่างจังหวัดซึ่งปัจจุบัน ทางกลุ่ม
ได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

    2.2 บ้านวังสระทอง มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวปลอดภัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร โดยชุมชนให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรแบบเดิม ด้วย
ความสมัครใจ และร่วมกันหาทางออกจากการปลูกข้าวที่ใช้สารเคมี มาเป็นการปลูกข้าวแบบใช้สารอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต และเป็นข้าวปลอดภัย ปัจจุบันชุมชนบ้านวังสระทอง มีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง และในปีงบประมาณ 2561 จะ
ด าเนินการจัดท าธนาคารพันธุ์ข้าวต่อไป 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกีย่วกับกำรบริหำรงำน 
และธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 

 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

ตำรำง  145  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

3.98 
4.08 
4.08 
4.18 
3.98 

0.67 
0.71 
0.66 
0.77 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
3 
3 
2 
4 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.38 0.66 มาก 1 
รวม 4.18 0.67 มำก  

 

  จากตาราง พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.18, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.38, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.66) รองลงมา คือด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.18, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.57)  และ ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.57) 
 

ตำรำง  145  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 
ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 36 4.50 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 14 3.50 ดี 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 27 4.50 ดี 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 8.36 4.18 ดี 

รวม 100 85.36 4.27 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 

จุดเด่น 

1. ให้ความส าคัญในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในทุกประเด็น 

2. มีแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ในการพัฒนางานบริการวิชาการ และ
งานจัดหารายได้ รวมทั้งพัฒนาระบบ ติดตามตรวจสอบการบริการวิชาการของคณะ ศูนย์ส านักให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า ส าหรับงบประมาณที่ใช้ไป พัฒนางานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น จัดท าหลักสูตรระยะสั้น สร้าง
ความมั่นใจในการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ ในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3. เป็นผู้ประสานงานกับคณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรศูนย์แม่สอด และส านักต่างๆ ใน
การปฏิบัติภารกิจหลัก คือการบริการวิชาการแก่ชุมชนถึง 84 โครงการ โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ
จ านวน 6 โครงการ และมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายนอกอย่างต่อเนื่อง 4 เครือข่าย 

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบให้เข้มแข็ง โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560คือชุมชนไตรตรึงษ์ และชุมชนหนองหลวง จังหวัดก าแพงเพชร ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อกลุ่ม 
ดังนี้  

   - ชุมชนไตรตรึงษ์ รวมตัวกันและคิดกิจกรรมในการผลิตอาหาร ส าหรับใช้เป็นอาหารว่างในการประชุมของ 
อบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และการจัดจ าหน่ายสินค้าในเทศกาลวันส าคัญของชุมชน การจ าหน่ายที่ถนนคน
เดินของชุมชนไตรตรึงษ์ จัดกิจกรรมกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้สูงอายุทุกวันพุธ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงพื้นบ้าน 
โครงการฝึกลิเก ด าเนินการจัดถนนสายวัฒนธรรม(ถนนคนเดิน)ร่วมกับ อบต.ไตรตรึงษ์ 

   - ชุมชนหนองหลวง รวมกลุ่มในการผลิตข้าวปลอดภัย โดยลดการใช้สารเคมี หันมาร่วมกันท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ า
หมักชีวภาพ เลี้ยงแตนเบียฬ ใช้ในพ้ืนที่นาที่เข้าโครงการ ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือไร่ละ 3,000 บาท จากเดิมที่
ต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,500 - 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มะพร้าวเสวย 
ท าการต่อยอดจากสูตรดั้งเดิม เป็นสูตรงาด างาขาว ออกจ าหน่าย โดยได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานอาหารและยา
(อย.) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า  ที่บ้านวังสระทอง มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวปลอดภัย เพ่ือปรับเปลี่ยนการ
ปลูกข้าวที่ลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันชุมชนบ้านวังสระทองมีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง และในปีงบประมาณ 2561 จะ
ด าเนินการจัดท าธนาคารพันธุ์ข้าวต่อไป 

ปัญหำและอุปสรรค 

1. ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนางานบริการวิชาการและการจัดหารายได้ ยังไม่เป็น
ระบบ 

2. ระบบการติดตาม ตรวจสอบการบริการวิชาการของคณะ ศูนย์ ส านัก และโปรแกรมวิชา ยังไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3. การสร้างชุมชนต้นแบบของการพัฒนาให้เป็น KPRU Model ยังไม่ชัดเจน 
4. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้การบริการวิชาการยังไม่หลากหลาย 
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5. งานบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ ในรูปหลักสูตรระยะสั้นยังไม่เป็นระบบ 
6. ยังขาดการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดหารายได้ จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษาให้กับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม สัมมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการบริการวิชาการ จากทุกหน่วยงาน โดยถือว่า
งานบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ท้องถิ่นที่ชัดเจน
และตรงตามเป้าหมาย โดยเน้นการท างานเป็นทีมที่ต้องก้าวไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนปัจจัยในพันธกิจนี้ เช่น การ
จัดสรรงบประมาณ จัดหาเครื่องมือ/เทคโนโลยี มาช่วยในการบริหารจัดการ  

2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน เน้นการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเป้าหมายในการพัฒนา ติดตาม
ประเมินผลการให้บริการวิชาการ น าผลการประเมินมาสรุปในภาพรวม 

3. ด้านการจัดหารายได้ ควรศึกษาแบบอย่างของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จในการจัดหา
รายได้จากการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในด้านของการจัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดหารายได้ การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการด าเนินงาน ให้มีความชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ซับซ้อน 
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักโดยแบ่งประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้  

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   12   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   11   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     1   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    91.67 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   10,244,300.00   บาท 

เบิกจ่าย       9,691,089.01   บาท   คิดเป็นร้อยละ   99.85   

คงเหลือ         152,528.99   บาท  
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและ 

การบริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1.1 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 

ตำรำง  146  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. ควรแสวงหาแหล่งทุนการวิจยัภายนอกให้มากข้ึน ด้วยการ
เตรียมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้มากข้ึน
สามารถประสานงานกับหนว่ยงานภายนอกเจ้าของแหล่งทุน
ต่างๆ การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานวจิัย รวมถึง
การต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณชิย์ด้วย 

-จัดการอบรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการ 
วิจัยโดยวิทยากรจากแหล่งทนุหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ได้รับทนุ 
-จัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยวิทยากรจากแหล่งทุนที่จัดโดยเครือข่าย 

2. ควรบูรณาการแผนพัฒนางานวิจัยควบคูไ่ปกับการผลิต
บัณฑิต ทัง้นี้เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการวิจัยเพื่อรองรับ
การจัดการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาผลติภัณฑ์ 
 
 

ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยที่บูรณางานวจิัยควบคูไ่ปกับ
การผลิตบัณฑิต ได้แก ่
  1) การจัดสรรทุนวิจัยที่มีการบูรณาการงานวิจัยควบคู่ไปกับ
การผลิตบัณฑิต 
  2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการบูรณาการ 
การวิจัยกับการเรียนการสอน 
  3) การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีการท างานวิจัย 
ที่บูรณางานวจิัยควบคูไ่ปกับการผลิตบัณฑิต 
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1.2 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตำรำง  147  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน
การวิจัย (MIS) เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลที่น าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ส าหรับผูบ้ริหารและใช้ในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น ระบบสารสนเทศ
จ านวนเงินสนับสนนุเงินวิจยั ระบบสารสนเทศดา้นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

โครงกำร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและใช้
ตัดสินใจในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลMIS ได้แก่ ระบบตดิตามงานวิจัย และระบบเผยแพร่
รายงานผลการวิจัย  

2. ควรพัฒนาข้อมูลในระบบให้เป็นปจัจุบนัและสามารถ 
น ามา ใช้ในการบริหารงานวจิัยให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

โครงกำร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เปน็ผูป้ระสานงานดา้นการวิจัยของคณะ ส านักและ
สถาบนั เพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจบุัน 

3. ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้หลากหลายมากข้ึน เชน่ การ
ใช้ระบบ Coaching ในการน าเสนองานในตา่งประเทศ และ
ควรมีการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดท าแล้วส่งผลต่อนักวิจัย/
ผลงาน วิจัยและต่อยอดไปถึงการจัดท าแนวปฏิบัติทีด่ ี

โครงกำร อบรมด้านการวิจัย  
   1) แต่งตั้งพี่เลี้ยงใช้ระบบ Coaching เร่ืองการน าเสนองานใน
ต่างประเทศ 
   2) ติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมว่าหลังอบรมใช้ความรู้เกิดผล
อย่างไรถ้าได้ผลดนี ามาท าแนวปฏิบัติที่ดี 

4. การเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจ ควรส่งเสริมให้มากข้ึน 
เช่น การเพิ่มรางวัล เพิ่มประเภทงานวิจัยที่หลากหลาย 

โครงกำร กองทุนสนบัสนุนการวิจัย กิจกรรมมอบรางวัลการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ์โดยเพิ่มประเภทของนักวิจัยดีเด่นในดา้นการ
วิจัยพัฒนาท้องถิ่น    

5. ควรเร่งรัดการขอจดทะเบียนลิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
เร็วขึ้น โดยจัดท าแนวทางการด าเนินงาน/กระบวน/คู่มือ
และอ านวยความสะดวกแก่นักวจิัย 

โครงกำร การจดลิขสิทธิ์ อนสุิทธิบัตร และสทิธิบัตร 
  1) จัดท าแนวทางการด าเนนิงานกระบวนและคู่มือการขอจด
ทะเบียนลิทธบิัตร และอนสุิทธบิัตร 
  2) น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยต้องการจดลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร โดยเพิ่มจ านวนคร้ังในการไปยืน่จด 
  3) เตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่เก่ียวข้องให้บริการนักวิจัย 

6. ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของงานวิจัยให้สามารถ
จ าแนกข้อมูลได้ในมิตติ่าง ๆ 
 
 

โครงกำร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของงานวิจยัให้สามารถ
จ าแนกข้อมูลได้ในมิตติ่างๆ เช่น ประเภทของทุนวิจัย ทนุวิจัย
จ าแนกตามสาขาวิชา และคณะ จ านวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์
จ าแนกตามฐานข้อมูล จ าแนกตามสาขาวิชา และคณะ 

7. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ให้เพิ่มข้ึน  
เช่น การเขียนข้อเสนอการวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความวิจัย การน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ เพื่อให้ได้รับทุนมากข้ึน  มีผลงานตีพิมพ์
มากข้ึน และยกระดบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่
สูงขึ้น และเชื่อมโยงไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 

โครงกำร การอบรมด้านการวิจยั 
  1) อบรม 
  2) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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1.3 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ดังนี้ 

ตำรำง  148  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. ควรมีวิสัยทัศน์ที่โดดเดน่ของสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา ที่แตกต่างจาก มหาวิทยาลัยอ่ืน เชน่ การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

   โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติราชการประจ าปี เพื่อ
ปรับปรุงวสิัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานประจ าปงีบประมาณ 2561 
โดยจัดการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพื่อปรับปรุงวสิัยทัศน ์พันธกิจ ของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรสถาบันวจิัย 
และพัฒนา 

2. ควรระบุว่าเราได้ถ่ายทอดแผนหรือตัวชี้วัดตัวไหน
ให้กับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม เชน่ เน้นการพฒันา
งานวิจยั การพัฒนาตนเอง 

   โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจัยและพฒันา 
   โดยประชุมชี้แจงและสรา้งความเข้าใจเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม
และโครงการในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในปีงบปี
ประมาณ 2561 และแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
ให้บุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

3. ควรใส่ผลการประเมินตนเองลงในแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

   โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  
เพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยในการจัดท าแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้น า
ผลการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายในมาพจิารณา
ประกอบการจัดท าโครงการและกิจกรรม 

4. ควรระบุว่ามีข้อเสนอแนะ อะไรบา้งที่เอามา
ปรับแก้ และในระหวา่งปไีด้มีการปรับแก้อะไรไป 
แล้วบ้าง 

    1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อ
ปรับปรุงวสิัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานประจ าปงีบประมาณ 2561 
โดยน าข้อเสนอแนะมาพจิารณาเพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน 
    2. โครงการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน   

5. ผู้บริหารสถาบนัวิจัยและพัฒนาควรศึกษาผลของ
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนที่ไดด้ าเนนิการ
ตามแนวทางการพฒันาจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
หน่วยงานโดยผู้ประเมินเปน็บุคลากรประจ าหน่วยงาน
และ โดยผู้ประเมินเปน็คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเปน็ไปตามบทบาทและตามหลักธรรมา 
ภิบาลมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนนิงานตามพนัธกิจ 
ของหน่วยงานต่อไป 

   โครงการ การประเมินผลการการปฏิบัติงานตามบทบาทและ 
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารหน่วยงาน โดยผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและ
พัฒนาได้ด าเนินการตามที่มหาวทิยาลัยฯได้ขอความร่วมมือให้
บุคลากรตอบแบบสอบถาม ในการประเมินผลการการปฏิบัตงิาน 
ตามบทบาทและธรรมาภบิาลของผู้บริหารหน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
6. ควรให้บุคลากรสายสนบัสนนุเข้ารับการอบรม และ
พัฒนา องค์ความรู้ ด้านการวิจยัเพิ่มข้ึนเพื่อให้
สามารถให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะในเบื้องตน้ได้ 

   จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนงบประมาณ
โครงการวิจัย ได้ให้เจ้านา้ที่ที่รบัผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม และสรปุ 
องค์ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. บริหารเวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนของครูเพื่อให้สะท้อนตามตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ 
8. ควรตั้งวัตถุประสงค์ในการบรูณาการการเรียน    
การสอนกับการบริการวชิาการจะสะท้อนไปสู่ผลผลติ 
ผลลัพธ ์
9. ควรแจ้งจ านวนคนตอบแบบสอบถามในแต่ละคร้ัง 

   สถาบนัวิจัยและพัฒนาได้เสนอโครงการบริการวิชาการ ในบทบาท
ของหน่วยงานทีส่นบัสนุนพนัธกจิสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัย 2 เรื่อง 
ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และระบบ
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งปรบัปรุง
การรายงานผลการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย
เพิ่มจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

10. การปรับปรุงผลการประเมินของปี 2560    โครงการบริหารสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
11. ควรมีการจัดบริการวิชาการมากกว่า 1 เรื่อง    เสนอโครงการบริการวิชาการ ในบทบาทของหน่วยงานที่สนบัสนนุ

พันธกิจสัมพนัธ์ให้กับมหาวิทยาลัย 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และระบบฐานข้อมูลสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 

12. ควรรวบรวมงานบริการวิชาการทั้งหมดมา
น าเสนอ 

   โครงการ KPRU วิชาการของสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
 

13. แนวปฏิบัติที่ดีควรน าเสนอสู่สาธารณชนและมี
การน าข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

   โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้  
 

14. ส านักควรมีการติดตามการท าประกนัคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามปฏทิินการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

   จัดท าปฏทิินการด าเนินงานประกันคุณภาพและมอบหมายให้
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้ด าเนนิการกับติดตาม 

15. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานควรมี
การจัดท าเปน็ลายลักษณ์อักษร 

   มีการสรุปองค์ความรู้จากการการส่งเสริมการจัดการความรู้ทีไ่ด้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอไว้ในเว็บไซตส์ถาบนัวิจัยและพัฒนา 

16. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรหาบุคลากรที่เก่ียวข้อง
และมีส่วนไดส้่วนเสียกบักระบวนการประกันคุณภาพ
ที่แท้จริง 

   โครงการส ารวจข้อมูลความตอ้งสิ่งสนบัสนุนดา้นงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยส ารวจความต้องสิ่งสนบัสนุนดา้นงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

17. ระดับคณะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการร่วมกับสถาบนัวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้อง 

   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจด้าน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ โดยแจ้งข้อมูลความก้าวหนา้ในการ
ด าเนินการวิจยั และการจัดสรรทุนวิจัยของบุคลากรในคณะให้กับ
ให้กับผู้บริหารงานวจิัยของคณะได้ทราบโดยการจัดประชุม และส่ง
บันทึกข้อความ 

18. คณะมีส่วนร่วมในระบบบรหิารจัดการ เช่น ผล
การพิจารณาทนุวิจัย 

   โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านงานวิจัย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารระดับคณะรับฟังการน าเสนอโครงร่างการวิจยั และ
ให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยในสังกัดคณะ 

19. การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ 
(อ้างอิงนักวิจัยดีเด่น) 

   โครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงานวิชาการ  
 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      263 

 

    

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
จากการติดตามตรวจสอบพบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) มีความเสี่ยง 7 ข้อ ด าเนินการบริหารความ
เสี่ยง ควบคุมได้ 3 ข้อ ควบคุมไม่ได้ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การออกวารสารไม่ตรงตามก าหนด 2) การเบิกจ่ายทุนวิจัยของนักวิจัย
เป็นอาจไม่เป็นตามก าหนด 3) จ านวนผู้เข้ารับการเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจมีจ านวนน้อย 4) วัสดุครุภัณฑ์อาจมีการสูญหาย 
ซึ่งได้น าทั้ง 4 ข้อมาด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การออกวารสารไม่ตรงตามก าหนด 
2. การเบกิจ่ายทุนวิจัยของนักวิจัยอาจไม่เป็นตามก าหนด 
3. จ านวนผู้เข้ารับการเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจมีจ านวนน้อย 
4. วัสดุ ครุภัณฑ์อาจมีการสูญหาย 
5. การออกวารสารไม่ตรงตามก าหนด 
6. การเบิกจ่ายทุนวิจัยของนักวิจัยอาจไม่เป็นตามก าหนด 
7. จ านวนผู้เข้ารับการเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจมีจ านวนน้อย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังตาราง 
 

ตำรำง  149  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
การออกวารสารไม่ตรง
ตามก าหนด 
 

จัดท าเอกสารชี้แจงระยะเวลา
ด าเนินงานของแผนการออกวารสาร
ในแต่ละรอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิจัยทราบ 

ให้เป็นควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2561 ต่อไป 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
-แจ้งให้นักวิจัยทราบวา่หากไม่แก้ไขบทความส่งตาม

ก าหนดจะต้องเลื่อนการตีพิมพบ์ทความลงในวารสาร
ออกไปจากเดิม 

การเบิกจ่ายทุนวจิัยของ
นักวิจัยอาจไม่เปน็ตาม
ก าหนด 

-จัดอบรมปฐมนิเทศนักวิจยัที่ไดร้ับทุน 
-ติดตามให้น าเสนอความก้าวหน้า
งานวิจยัเป็นระยะๆ 

ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมลูงานวิจัยเผยแพร่ใน
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบนั 

จ านวนผู้เข้ารับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
อาจมีจ านวนน้อย 

ประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหลากหลายช่องทาง 

 -ส่งเสริมให้มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากร จากกรมทรัพย์สิน
ทางปญัญามาให้ความรู้  
-น าผลงานไปยืน่จดทุกไตรมาส 

วัสดุ ครุภัณฑ์อาจมีการ
สูญหาย 

  -จัดให้มีแหล่งจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์
ที่เป็นระเบียบมากข้ึน 
-จัดให้มีสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และก าชับให้มี
การบันทึกลงในสมุดฯทุกคร้ังทีม่ีการ
รับและเบิกจ่าย 

ให้เป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยมี
แนวทางการด าเนนิการดังนี ้
-จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทนุจากมหาวิทยาลัยชี้แจง
ให้นักวิจัยทราบระยะเวลา 
- ติดตามให้นักวิจัยส่งแผนการด าเนินการวิจัยส่งพร้อม

สัญญารับทุนทุกคน 
-จัดเวทีให้รายงานความก้าวหนา้  
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
  -จัดให้มีการรายงานวสัดุครุภัณฑ์
คงเหลือต่อผู้บริหารทุกสิ้นไตรมาส 

- ท าหนังสือแจ้งเปน็ระยะตามไตรมาส  
- น าระบบติดตามงานวิจยัทางออนไลน์มาใช้ 

การออกวารสารไม่ตรง
ตามก าหนด 
 

จัดท าเอกสารชี้แจงระยะเวลา
ด าเนินงานของแผนการออกวารสาร
ในแต่ละรอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิจัยทราบ 

ให้เป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้
- ประชาสัมพนัธ์การจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยให้

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัทางออนไลน์ เชน่ เฟซบุค 
ไลน์ เวบ็ไซต์ เปน็ต้น 

การเบิกจ่ายทุนวจิัยของ
นักวิจัยอาจไม่เปน็ตาม
ก าหนด 

- จัดอบรมปฐมนิเทศนักวิจยัที่ได้รับ
ทุน 
- ติดตามให้น าเสนอความก้าวหน้า
งานวิจยัเป็นระยะๆ 

ท ารายงานสรุปองค์ความรู้ทีไ่ดจ้ากการจัดการความรู้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โดยรวบรวมองค์ความรู้จากทุก
หน่วยงานให้ครบถ้วน 

จ านวนผู้เข้ารับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยอาจ
มีจ านวนน้อย 

ประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหลากหลายช่องทาง 

ให้เป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้

  - มีแหล่งจัดเก็บวัสดุครุภัณฑท์ี่เป็นระเบียบมากข้ึน 
- มีสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และก าชับ

ให้มีการบันทึกลงในสมุด ทุกคร้ังที่มีการรับและเบิกจา่ย 
-จัดให้มีการรายงานวสัดุครุภัณฑ์คงเหลือต่อผู้บริหารทุก

สิ้นไตรมาส 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 

 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรวิจัย 

    จ ำนวนงำนวิจัย 
จ านวนงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560รวม 203 เรื่องจ าแนกได้ดังตาราง 

ตำรำง  138  แสดงจ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประเภทของงำนวิจัย จ ำนวนงำนวิจัย (เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 120 59.11 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 83 40.89 

รวม 203 100.00 
 จากตารางพบว่า งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานมีจ านวน 120 เรื่อง (ร้อยละ 59.11) งานวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ มีจ านวน 83 เรื่อง (ร้อยละ 40.89) 

    ทุนแหล่งทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณทุนวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้  

ตำรำง  150  แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แหล่งทุน จ ำนวนงบประมำณทุนวิจัย (บำท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) 1,662,694.00 11.44 
แหล่งทุนภายนอก (งบแผ่นดินและอ่ืนๆ) 12,498,023.34 88.26 

รวม 14,160,717.34 100.00 
 
จ ำนวนและร้อยละของอำจำรย์ผู้ท ำวิจัย 

จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560จ านวน 140 คน (ร้อยละ 41.30) จ าแนกได้ ดังนี้  
ตำรำง  151  แสดงจ านวนและร้อยละของอาจารย์ผู้ท าวิจัย 

คณะ จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด (คน) จ ำนวนอำจำรย์ที่ท ำวิจัย (คน) ร้อยละ 
1. ครุศาสตร ์ 75 39 52.00 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 85 25 29.41 
3. วิทยาการจัดการ 46 19 41.30 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 46 17 36.96 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 48 29 60.42 
6. มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 39 11 28.21 

รวม 339 140 41.30 
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จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 232 เรื่อง จ าแนกตามคณะ ดังนี้  
 

ตำรำง  152  แสดงจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

คณะ จ ำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 
1. ครุศาสตร์ 54 23.28 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 9.91 
3. วิทยาการจัดการ 30 12.93 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 22.41 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45 19.40 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 28 13.07 

รวม 232 100.00 
 

   เครือข่ำย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  
โดยด าเนินการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
2. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
4. เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกีย่วกับ  
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  153  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

4.33 
4.39 
4.32 
4.35 
4.08 

0.54 
0.58 
0.60 
0.65 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
2 
5 
3 
6 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.51 0.51 มากที่สุด 1 
รวม 4.33 0.57 มำก  

 

  จากตาราง พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.33, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.51) รองลงมา คือด้านการบริหารงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.58) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.08, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) 
 
ตำรำง  154  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 37 4.63 ดีมาก 

2 การพัฒนาองค์การ 20 17 4.25 ดี 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 28 4.67 ดีมาก 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 8.66 4.33 ดี 

รวม 100 90.66 4.53 ดีมำก 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับที่ดี โดยด าเนินการได้บรรลุเป้า
หมายถึง 10 ตัวชี้วัดร้อยละ 83.33 โดยเฉพาะผลการประกันคุณภาพภายในด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก มีการพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม่ การสร้างกลไกในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เป็นเป้าหมายที่
ส าคัญของการวิจัย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด มีเครือข่ายที่ช่วยพัฒนางานวิจัย ถึง 14 เครือข่าย 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ 10 โครงการเมื่อประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการพบว่าทุกโครงการ
บรรลุตามตัวชี้วัดมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ดีคือร้อยละ 95.39 แต่เบิกงบประมาณรายได้เพียง 54.54  
 3. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนเช่นมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อหาทุนจากภายนอก การพัฒนานักวิจัย 

4. ทิศทางการวิจัยมุ่งงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 142 เรื่อง (ร้อยละ 78.45) ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและตามแนวพระราโชบาย  

5. สถาบันมีความสามารถในการจัดหาแหล่งทุนโดยเฉพาะแหล่งทุนจากภายนอกซ่ึงหาได้ถึง 3,772,723.34 บาท 
(ร้อยละ 26.64) 

6. การเผยแพร่งานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมระดับชาติ และในฐาน TCI ฐาน 1 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาทิศทางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น เพ่ือสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยและพระ
ราโชบาย โดยเริ่มจากการการศึกษาความต้องการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพ่ือสร้างโจทย์การวิจัย รวมทั้งให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวิจัย 

2. ควรเน้นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มากกว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ควรพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สูงขึ้นทั้งในด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย ความสามารถในการสื่อสาร

การสร้างเครือข่าย การฝึกการท างานร่วมกันกับนักวิจัยในศาสตร์อื่น รวมทั้งความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอก 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 ส านักงานอธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านัก  โดยแบ่งประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 2 ด้าน คือประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีผลการประเมินในแต่ละประเด็น คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัด 
   ในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน   34   ตัวชีว้ัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน   32   ตัวชีว้ัด 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน     2   ตัวชี้วัด 

 คิดเป็นร้อยละ    94.12 
 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
    (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 ส านักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   532,716,680.00   บาท 

เบิกจ่าย     234,976,459.05   บาท   คิดเป็นร้อยละ  44.11 

คงเหลือ     297,740,220.95   บาท  
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร 
 คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอกและการ
บริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

 
ตำรำง  155  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 
1. เนื่องจากส านักงานอธิการบดีเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการกับบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลยั ดังนัน้จึงควรปลูกฝังการเป็นผู้
ให้บริการกับบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมี
หัวใจของการให้บริการ  

   กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการของ
บุคลากรสายสนับสนุน จึงได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
“เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปัน้ได้ เร่ิมต้นได้งา่ย ๆ ที่ตัวเรา” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ให้บุคลากรสายสนบัสนุนสามารถเรียนรู้ และออกแบบ
ระบบงานบริการได้ด้วยตนเองโดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะส่งผลต่อการ
บริการที่ดีและเกิดนวัตกรรมบรกิารภายในหน่วยงานเมื่อวันจนัทร์ที่ 12 
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารหอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ  
- ปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม =3.84 
- ปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.04 

2. ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีควร
มีช่องทางการให้ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการเพื่อจะไดป้รับปรุงแก้ไขให้ตรง
กับผู้มาขอรับบริการ 

- มีตู้รับฟังความคิดเห็นในแตล่ะหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ 
- มีการประเมินความพงึพอใจของผู้รับริการเป็นประจ าทุกป ี
- มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์, สายตรง,โทรศัพท์,แบบฟอร์ม
การร้องเรียน 

3. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการ 

- มีการจัดท าปฏทิินการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุกรายไตรมาส 
- มีการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความก ากับติดตามการเบิก 
- จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการทุกรายไตรมาส 

 

 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      272 

 

    

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ เพ่ือ
ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานจ านวน 3 ด้าน  
จากการประชุมสามารถสรุปความเสี่ยงได้ ดังนี้ 
  อันดับที่ 1 การด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
  อันดับที่ 2 หน่วยงานยังไม่สามารถด าเนินการท านวัตกรรมได้ตามที่ก าหนดและไม่มีนวัตกรรมที่ท่ีโดดเด่นที่จะท า
ให้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  อันดับที่ 3 การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
  อันดับที่ 4 อุบัติเหตุจากการจราจรของผู้ใช้ถนนบริเวณคันคลอง 
  อันดับที่ 5 การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารของมหาวิทยาลัย 
  
ตำรำง  156  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. การด าเนินการตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อมไม่เปน็ไปตามเกณฑ์
การประเมินที่ก าหนด 

โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้บริหารระดับสูง ระดบักลาง 
และระดับตน้ มีองค์ความรู้ดา้น
สิ่งแวดล้อมและโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน 

   มีแผนงาน/กิจกรรม คือ การจัดโครงการอบรมให้
ความรู้ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น มีองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ
จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก(20) ท าให้มีการจัดโครงการอบรมให้
ความรู้ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม คือ 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก(20) รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 
เดือน ร้อยละความคืบหน้า 50% รอบ 9 เดือน ร้อยละ
ความคืบหน้า 60% เป็นไปตามแผน 

2. หน่วยงานยังไม่สามารถ
ด าเนินการท านวัตกรรมได ้
ตามที่ก าหนดและไม่มนีวัตกรรม 
ที่ที่โดดเด่นที่จะท าให้พัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

การพัฒนาระบบงานบริการ
เพื่อจัดท านวัตกรรม 

   - มีแผนงาน/กิจกรรม คือ การพัฒนาระบบงานบริการ
เพื่อจัดท านวัตกรรม  จากผลการด าเนินตามแผนควบคุม
ความเสี่ยงซึ่งระดบัความเสี่ยงสงู(16) ท าให้มีการพัฒนา
ระบบงานบริการเพื่อจัดท านวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม คือ ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง(6) รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละ
ความคืบหน้า 40% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคบืหน้า 
100% เป็นไปตามแผน 
   - มีแผนงาน/กิจกรรม คือ การจัดท าแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่ และท าการส ารวจความต้องการออกแบบจาก
หน่วยงานภายนอก     จากผลการด าเนินตามแผน
ควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง (15) ท าให้มี
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ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนพัฒนาอาคารสถานที่ ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(6) รายงานความกา้วหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 30 % รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหนา้  
100 % เป็นไปตามแผน 

3. การพัฒนาบุคลากรยังไม่
ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถและมีความพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ส ารวจงานวิจัยขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้ ครั้งที่ 2  
2. การจัดท าระบบบนัทึก
กิจกรรมในรูปแบบงานวิจัยเพื่อ
วัดประสิทธิภาพของระบบและ
การเผยแพร่องค์ความรู้บน
ปฏิทิน 

   - มีแผนงาน/กิจกรรม คือ การส ารวจงานวิจัยขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรในการปฏบิัติงานที่มหาวทิยาลัย
จัดสรรให้ ครั้งที่ 2 และการจัดท าระบบบนัทึกกิจกรรมใน
รูปแบบงานวจิัยเพื่อวัดประสทิธภิาพของระบบและการ
เผยแพร่องค์ความรู้บนปฏิทนิ จากผลการด าเนินตามแผน
ควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(12) ท าให้มี
แผนงาน/กิจกรรม ดังกล่าว ซึง่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
เท่าเดิมเดิม คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) รายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความคบืหน้า 10% 
รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 50% เป็นไปตามแผน 
   - มีพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้งานต่อไปจะ
สิ้นเปลืองคา่ใช้จ่ายมาก แต่ไม่มกีารขอจ าหน่าย/ไม่มี
แผนการจ าหนา่ยพสัดุ  โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ การ
จัดท าคู่มือการจ าหนา่ยพัสดุ, การจัดท าแผนการจ าหน่าย
พัสดุ, การจัดท าคู่มือตรวจสอบพัสดุประจ าปี, จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
ก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์และวัสดุคงทน
ถาวรและแนวทางการจ าหน่ายพัสดุ  จากผลการด าเนนิ
ตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่งสูง(12) ท า
ให้มีแผนงาน/กิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระดับความ
เสี่ยงเท่าเดิมเดิม คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) รายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความคบืหน้า 50% 
รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 80% เป็นไปตามแผน 
   - การก าหนดประเภทรายจา่ยในการด าเนนิงานจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีแผนงาน/กิจกรรม  
คือ การแจกคู่มือจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั และชี้แจงการก าหนดประเภทรายจา่ยตาม
คู่มือการจ าแนกประเภทรายจา่ยของมหาวิทยาลัยจากผล
การด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยง
สูง (12) ท าให้มีแผนงาน/กิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งสง่ผลให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม คือ ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (6) รายงานความก้าวหนา้รอบ 6 เดือน ร้อยละ



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      274 

 

    

ประเด็นควำมเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ความคืบหน้า 100% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
100% เป็นไปตามแผน 

4. อุบัติเหตุจากการจราจรของ
ผู้ใช้ถนนบริเวณคันคลอง 

1.จัดท าค าของบประมาณใน
การตั้งแผงกั้นราวเหล็กบริเวณ
ถนนคันคลองประจ าปี 2561 
2.ด าเนินการตั้งแผงกั้นราว
เหล็กบริเวณถนนคันคลองเมื่อ
ได้งบประมาณ 

   มีแผนงาน/กิจกรรม คือจัดท าค าของบประมาณในการ
ตั้งแผงกั้นราวเหล็กบริเวณถนนคันคลองประจ าปี 2561 
และด าเนนิการตั้งแผงราวเหล็กบริเวณถนนคันคลองเมื่อ
ได้งบประมาณ จากผลการด าเนนิตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(10) ท าให้มีแผนงาน/กจิกรรม 
ดังกลา่ว แต่เนื่องจากไมไ่ด้รบังบประมาณสนับสนุน ซึ่งส่งผล
ให้ระดับความเสี่ยงเทา่เดิม คือ ระดับความเสีย่งสูง (10) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความคืบหนา้ 
100% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% เป็นไป
ตามแผน 

5. การเกิดอัคคีภัยภายใน
อาคารของมหาวิทยาลัย 

1.จัดแผนการฝึกอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยภายใน
มหาวิทยาลยั 
2.จัดท ามาตรการการป้องกัน
อัคคีภัย 

   มีแผนงาน/กิจกรรม คือ จัดท าแผนการฝึกอบรมการ
ป้องกนัอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย และจัดท ามาตรการป้องกัน
อัคคีภัย จากผลการด าเนนิตามแผนควบคมุความเสี่ยงซึ่ง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (5) ท าให้มีแผนงาน/กิจกรรม 
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม คือ 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4) รายงานความก้าวหน้ารอบ 
6 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 66% รอบ 9 เดือน ร้อยละ
ความคืบหน้า 100% เป็นไปตามแผน 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบตัิตำมพันธกิจหลัก 
 
 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วยพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 
1. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

    กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  
          1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอน ได้แก่ 
        1) ประสานหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาต ให้รับสมัครบุคลากร เพ่ือขอข้อมูลคุณสมบัติ ภาระงานที่
ปฏิบัติและชื่อต าแหน่ง 
         2) ด าเนินการประกาศรับสมัคร 
    3) เมื่อมีผู้สมัครสอบคัดเลือก จึงประสานหน่วยงานต้นเรื่อง ขอข้อมูลขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  
คณะกรรมการด าเนินการสอบ  สถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
         4) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ และจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และแจ้งขอบเขตเนื้อหาใน
การออกข้อสอบ  และก าหนดการสอบคัดเลือก 
        5) จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ 
         6) ประสานหน่วยงานต้นเรื่องจัดสถานที่สอบคัดเลือก 
         7) ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก และให้หน่วยงานต้นเรื่อง  รายงานผลการสอบคัดเลือก แก่มหาวิทยาลัย 
        8) ด าเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือก และแจ้งการเงินทราบ 
         9) รับรายงานตัวที่สอบคัดเลือกได้ 
         10) ด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
    2. มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description)  
    3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
    4.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน   
  5.  มีสถิติการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน  
  6. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้  
 
    สวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
  1. มีการจัดบ้านพัก, อาคารที่พักอาศัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
  2. มีบริการจัดรถอ านวยความสะดวกในการไปราชการประจ าคณะ /ส่วนกลาง  
  3. มสีถานที่ออกก าลังกาย ฟิตเน็ต สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามแข่งขันวอลเลยบ์อล 
  4. มีนโยบายการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  (ที่บรรจ ุ1 ป ีขึ้นไป) ตามโปรแกรม   
การตรวจของโรงพยาบาลมะเรง็ล าปาง จังหวดัล าปาง  
       5. มีกองทุนเจ้าหน้าที่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต AIA    
  6. กิจกรรมประเพณีวันส าคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เกษียณอายุราชการ การแข่งขันกีฬาประเพณี ที่เชื่อมความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร  
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  7. มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรทั้งสายผูส้อนและสายสนับสนุนในทุกๆ ปีงบประมาณเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนนุบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การศึกษาดูงาน  การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการท างาน และมีการสนับสนุน
ให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
  8. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน โดยดัดเลือกให้บุคลากรได้รับรางวัล “รางวัล
บุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นประจ าปี 2560” ในงานราชภัฏวิชาการ วันที่ 20 ม.ค.2560  
 
    ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
  1. จัดท าแบบรายงานผลการเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยแนบกับแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ  
  2. ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  3. ผู้รับผิดชอบรวบรวมจัดท ารายงานติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนา อบรม สัมมนามาจัดท าสรุป
รายงาน เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
  4. ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดท านวัตกรรมเก่ียวกับระบบการบันทึกกิจกรรม /ประชุม/อบรม/สัมมนา 
และการน าไปใช้ประโยชน์สู่ระบบสารสนเทศพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์   
 
    กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรและกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของแผน  
  จัดท าโดยมีการด าเนินการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
มีผลการด าเนินงานสรุปได้ คือ บุคลากรส านักงานอธิการบดี ที่มีอายุงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป ไม่รวมภาคสนาม มีจ านวน
ทั้งหมด 64 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 85.93 
 
    โครงกำรพัฒนำบุคลำกร  

1.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ 
2.  โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
4.  โครงการการจัดการความรู้ 
5.  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 2 คน 
6.  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่ 2 คน 
7.  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 1 คน 
8.  โครงการการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580) สู่การปฏิบัติ และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคลและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 จ านวน 364 คน และกิจกรรมที่ 2 จ านวน 124 คน 

9.  โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จ านวน 80 คน 
10.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้กับคณะ/

ส านัก/สถาบัน ณ มรภ.กพ.แม่สอด จ านวน 53 คน 
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2. สร้ำงเครือข่ำยด้ำนงำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้ำวไกลสู่
อำเซียน 
   1. ส านักงานอธิการบดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นตามแบบส ารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผลการบริการ ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 111 คน ภาพรวมความพึงพอใจ
เฉลี่ย = 4.06 (ระดับมาก) คิดเป็น 81.2% จึงขอน าเสนอผลสรุปภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละงาน มาน าเสนอ ดังนี้ 
       1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานกองกลาง)  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.147 
       2) กลุ่มงานธุรการ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.12 
       3) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.95 
       4) กลุ่มงานการเงิน  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.19 
    5) กลุ่มงานพัสดุ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.99 
      6) กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.12 
       7) กลุ่มงานเลขานุการ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.19 
       8) กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.17 
      9) กลุ่มงานอาคารสถานที่  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.91 
    10) กองนโยบายและแผน มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.92 
   11) กองพัฒนานักศึกษา มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.00 
  2. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการจัดโครงการน าเสนอนวัตกรรมของบุคลากร ประเภทผลงานของบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 1 ชิ้นงาน/1 หน่วยงาน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
รัตนอาภา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานสายสนับสนุนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดบทเรียนความรู้ 
ด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางาน โดยทั้ง 3 กองมีผลงาน/นวัตกรรม ดังนี้  

1) กองนโยบายและแผน  น าเสนอแบบ Oral Presentation ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
2 ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 

2) กองพัฒนานักศึกษา น าเสนอแบบ Oral Presentation ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน   
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดท าคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรกึษาหมู่เรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 กอง

พัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
3) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี น าเสนอแบบ Poster Presentation ได้รับรางวัล 1 ใน 3   

ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าป ี
การศึกษา 2559 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำร เพื่อตอบสนองนโยบำยกำรด ำเนินงำนและพันธกิจของ 
มหำวิทยำลัย 
   ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานในการด าเนินงาน เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารบริหารงาน
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ด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการโดยหน่วยงานได้จัดให้บุคลากรได้ประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาล ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83 )  
    1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  
    2. หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ท าให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้  
              - งานด้านประกันคุณภาพโดยการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานบนเว็บไซต์รายตัวชี้วัด 
          - งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการประหยัดพลังงาน อีกทั้งส่งผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 ใน 10 แห่ง จากทั้งหมด 876 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือก
การจัดท าระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
      - งานนโยบายและแผน โดยการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) 
      - งานกิจการนักศึกษา โดยการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดท าคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรยีน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
  3. หลักการตอบสนอง  ผู้บริหารสามารถด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น การน าเสนอหนังสือราชการจากงานธุรการมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานภายใน 1 วันและสิ้นสุดการด าเนินการภายใน 2 – 3 วัน การให้บริการทางการเงิน พัสดุเป็นไปตามระเบียบ
และเงื่อนไขระยะเวลา  
  4. หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารองค์กร 
ให้กับหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ให้มีความ
รับผิดชอบในงานที่เก่ียวข้อง 
  5. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี ดังนี้ 
  - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  - ใช้ระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
ซึ่งมหาวิทยาลัยและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  - บริหารจัดการงบประมาณโดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการและ
ตัดสินใจพร้อมรายงานเป็นรายไตรมาส 
  - มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยและกรรมการประจ าส านัก  
  6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
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  - ใช้รูปแบบของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ต่อการด าเนินงาน/โครงการ  ในการในส่วนร่วม 
ของการด าเนินงาน/โครงการ 
  - มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
  7. หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  
  - ในการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
หน้าที่รับผิดชอบ และก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือมอบหมายงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการ ตามความเหมาะสม 
  8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะด าเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติ
ไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และน า กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  
  9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก ไม่จ ากัดเพศ เชื้อ
ชาติ ถิ่นก าเนิด ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมอ่ืนๆ เช่น 
   - เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 
   - จัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม สถานที่ท างาน วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน   
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงภายในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือหา
ข้อคิดเห็น ข้อสรุปการด าเนินงานต่างๆ 
     - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติของที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
ในด้านต่างๆ ตามพันธกิจ 
      - จัดให้มีการกรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร 
 
4. บริกำรวิชำกำร 

    4.1 โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 
- กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Green Office  

2) โครงการอนุรักษ์พลังงาน “มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน” 
3) โครงการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

- กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
1) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการ 

ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏและด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผนของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือในสถานศึกษา 
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2) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติ และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคลและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” 

3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดท าโครงการรองรับงบประมาณแบบ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
 - กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2) โครงการหนึ่งกระบอกเสียง หนึ่งพลังความดี รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 
3) โครงการ Change yourself ท าได้ด้วยตัวคุณ 

    4.2 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษา มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การมีน้ าใจ เสียสละและมีจิต

อาสาต่อส่วนรวม  

2) โครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    4.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร   ด้วย
หลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความส าเร็จ 
2) อบรมการท าดอกไม้จันทน์ท าด้วยใจถวายพ่อหลวง 
3) ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและปลอดบุหรี่ 

 
5. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยรูปแบบให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และมีจิตอำสำเพ่ือพัฒนำสังคม 

  5.1 ด้ำนคุณธรรม 

     การส่ ง เสริมคุณธรรมให้กับนักศึกษา เป็นการท า เ พ่ือส่ ง เสริมและพัฒนานักศึ กษาให้ เป็นคนดี   
มีคุณธรรมตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้นักศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการท าความดี 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ค่านิยมที่ดีอีกด้วย โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษาที่ได้
จัดท าขึ้นมีด้วยกันทั้งหมด 4 โครงการ อันได้แก่ โครงการสักทองพาน้องไหว้พระ โครงการบรรยายธรรมพิเศษ โครงการ
ไหว้ครู และโครงการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1) โครงการสักทองพาน้องไหว้พระ  
2) โครงการบรรยายธรรมพิเศษ  
3) โครงการไหว้ครู  
4) โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 5.2 ด้ำนควำมรู้ 

     การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้เกิดกับนักศึกษานั้น เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ 
ประสบการณ์ และค่านิยมที่ดี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ที่ดีขึ้น และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากทั้งผู้ให้ข้อมูลและ
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินกิจกรรม นักศึกษาจึงจะสามารถเห็นข้อเท็จจริงและได้แสดงความคิดเห็นหรือ
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แก้ปัญหาต่างๆได้ตามความรู้ของตน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการที่หลากหลายเพ่ือรองรับนักศึกษาให้สามารถพัฒนา
ด้านความรู้ของตนได้อย่างเหมาะสม อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และโครงการ
ประชุมสภานักศึกษา 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า  
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
3) โครงการประชุมสภานักศึกษา 

5.3 ด้ำนควำมสำมำรถ 

     การส่งเสริมความสามารถให้กับนักศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยพึงกระท า เพราะนอกจากจะต้องส่งเสริม
และพัฒนาด้านความรู้แล้ว ยังต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านความสามารถด้วย เพ่ือให้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาการในทุกด้านที่เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตที่ดีและ  มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดท า
โครงการต่างๆขึ้นมา อันได้แก่ โครงการอบรม STAFF กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 กิจกรรม
ประกวด Freshy KPRU 2017 และกิจกรรมแสดงละครของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

1) โครงการอบรม STAFF กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
2) กิจกรรมประกวด Freshy KPRU 2017 
3) กิจกรรมแสดงละครของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.4 ด้ำนมีจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม 

     จิตสาธารณะ มีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม การปลูกฝังความส านึกกับบุคคล
ต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคล
โดยทั่วไป โดยเฉพาะในระดับปัญญาชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นก าลังหลักส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ การสร้างจิตสาธารณะจึงเป็นความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนรู้จักการเสียสละ การร่วมแรง ร่วมใจ 
ร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม อีกท้ังจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้อีกด้วย ดังนั้นจึง
ได้จัดท ากิจกรรมและโครงการต่างๆขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาให้สังคมน่าอยู่มากยิ่ง ขึ้น อาทิ กิจกรรมรับ
บริจาคเงินสมทบทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ภาคอีสาน กิจกรรมรับบริจาคเงินสมทบทุนเพ่ือช่วยเหลือ  
ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ภาคอีสาน 
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ส่วนที่ 4 กำรส ำรวจควำมคิดเหน็เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของหัวหน้ำหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
ตำรำง  157  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้ง 6 ด้าน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับกำร
ปฏิบัติ 

ล ำดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. ด้านการบริหารงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

3.82 
3.84 
3.79 
3.94 
3.72 

0.72 
0.75 
0.81 
0.76 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
3 
5 
1 
6 

6. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.88 0.82 มาก 2 
รวม 3.83 0.77 มำก  

 

  จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.83, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.77) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=3.94, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.76) รองลงมา คือด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=3.88, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.72, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.76) 
 
ตำรำง  158  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ส่วนที่ คะแนนเต็ม ได้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

40 34 4.25 ดี 

2 การพัฒนาองค์การ 20 14 3.50 พอใช้ 

3 การปฏิบัติตามพันธกิจ 30 27 4.50 ดี 

4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล 

10 7.66 3.83 ดี 

รวม 100 82.66 4.13 ดี 
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ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
 
จุดเด่น 

1. ส านักงานอธิการบดี น าเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ทั้ง 3 ข้อ คือ ประการแรก การปลูกฝังการเป็นผู้ให้บริการของบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกคนมีหัวใจของการให้บริการ ประการที่ 2 ให้ทุกหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี เปิดช่องทางการสื่อสารในการรับข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย ควรมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ซึ่งส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ จัดหา
ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ และก ากับการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน อย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง 
ซึ่งเห็นได้ชัดจากคะแนนความพึงพอใจที่ส านักงานอธิการบดีได้รับเพ่ิมขึ้น โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนความ       
พึงพอใจ 4.04 ซึ่งสูงกว่าคะแนนความพึงพอใจในปีการศึกษา 2558 ที่ได้คะแนนความพึงพอใจ 3.84 

2. การด าเนินพันธกิจของส านักงานอธิการบดีใน 4 ด้าน คือในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้าง
เครือข่ายการบริการโดยการบริหารจัดการที่ดี ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ สามารถด าเนินงานตามพันธกิจ
อย่างครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ แม้บางพันธกิจที่ด าเนินไปแล้ว อาจไม่สมบูรณ์  100 % คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/การ
วิเคราะห์ค่างานยังไม่บรรลุผล เพราะภารกิจงานประจ ามาก มีกิจกรรมงานเร่งด่วนเข้ามาแทรก แต่ก็ถือว่าก้าวหน้าไป
ค่อนข้างมาก ส าหรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทางกองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 90 ซึ่งเป็นการ
ตั้งเป้าหมายที่สูงเพื่อท้าทาย จึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่โดยรวมแนวโน้มดีขึ้นกว่าทุกปี 

3. ในทุกกองที่สังกัดส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินโครงการที่มีผลงานดีเด่น ที่ด าเนินการอย่างได้ผลดี สามารถ
ยกเป็นตัวอย่างได้ เช่น  

- กองนโยบายและแผน จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
(E-SPR)ได้น าเสนอแบบ Oral Presentation) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย น าแนว
ปฏิบัตินี้ไปใช้จ านวน 17 หน่วยงาน  

- กองกลาง จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เข้าอบรม มีความเข้าใจในการวิเคราะห์งาน ภารกิจของหน่วยงาน 
มีความ เข้าใจในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ค่างานส าหรับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ นอกจากนี้
กองกลางยังจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลการน าเสนอแบบPoster Presentation  

- กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการจัดท าคู่มือ รายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้น าเสนอที่ประชุมแบบ Oral Presentation ได้รับรางวัลชมเชย และมีหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย น าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ จ านวน 6 หน่วยงาน 

4. กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนานักศึกษาในหลายมิติ ในรูปของโครงการต่างๆ เพ่ือใช้พลังของ
นักศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น มีโครงการที่ส่งเสริม ความรู้ทักษะและความสามารถในความคิด 
การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล เช่น 
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โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษา การมีน้ าใจเสียสละและมีจิตอาสาต่อส่วนรวม โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความส าเร็จ การพัฒนาประชาธิปไตย ปลุกจิตส านึกให้รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

5. บุคลากรที่ปฏิบัติในส านักงานอธิการบดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาสูงสุดของจังหวัด เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่น มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย มองภาพผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วยความชื่นชม และเห็นว่าการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย มีการประสานงานกันและท างานเป็นทีม พร้อมที่จะอุทิศตนท างานเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย 
 
ปัญหำและอุปสรรค 

1. เรื่องของการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นทุกปี เพราะมหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่และห้องเรียนมากข้ึน  
มีตึกสูงมากข้ึน 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ค่างานยังไม่บรรลุผล เพราะภาระงานประจ าของ
บุคลากรมีมากข้ึน มีกิจกรรมเร่งด่วนเข้ามาแทรกตลอด 

3. การด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
4. หน่วยงานยังไม่สามารถด าเนินการท านวัตกรรมได้ตามก าหนด และไม่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่จะท าให้การ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมี
ความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5. พัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจ าเป็น หรือหากใช้งานต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก แต่ไม่มีการท าเรื่องจ าหน่าย
พัสดุหรือไม่มีแผนการจ าหน่ายพัสดุ ในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง มีงานก่อสร้างบางรายการ  
ไม่สามารถด าเนินการทันตามเวลาที่ก าหนด 

6. อุบัติเหตุจากการจราจร ของผู้ใช้ถนนบริเวณริมคลอง 
7. บุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เห็นว่ายังมีปัญหาที่เก่ียวข้องโดยตรงกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน 4 ประเด็น 

- ด้านบุคลากร ระบบประเมินต่อสัญญาของบุคลากร มีช่วงระยะเวลายาวนานเกินไป ควรมีการพิจารณาอัตรา
ที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญก่อน รวมทั้งให้โอกาสผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานด้วย ควรเพ่ิม
บุคลากรเฉพาะด้าน เช่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายในกองนโยบายและแผนซึ่งมีภาระงานมากกว่า
จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่  ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองมากขึ้น 

- ด้านสวัสดิการ ควรพัฒนาให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างชั่วคราว ก าหนดเงื่อนไขในเรื่องสวัสดิการที่พัก เพ่ือให้
บุคลากรทั่วไปสามารถเข้าพักได้แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศักยภาพของแต่ละบุคคล พิจารณาในเรื่องสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลที่เอ้ือต่อบุคลากรทุกระดับมากข้ึน  

- ด้านอาคารสถานที่ ควรมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องห้องสุขาที่ช ารุด เครื่องปรับอากาศท่ีเสื่อมสภาพ  
ปรับทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม   การปรับปรุงถนน ทางเข้า-ออก บันไดทางข้ึนอาคารที่ท างาน 

- ด้านการปฏิบัติงาน ควรมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ องค์ความรู้ สมรรถนะในทักษะอาชีพให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยเนื่องจากการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ควรมีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง การทุจริต และการเลือกปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ควรจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กร 
ที่มีความชัดเจน การมอบหมายงานต้องไม่ซ้ าซ้อน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัย ควรมีการผลักดันนโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเข้าสู่ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพ่ือลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเร่งรัด ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การจัดสรรอัตราก าลังที่ส าคัญ
และมีความจ าเป็น การอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติ การหาวิธี
ช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจที่ดีขึ้น จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ว่ำด้วย กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ. 2549 
และ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

ว่ำด้วย กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 
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ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  
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ประวัติคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  
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รองศำสตรำจำรย์สุรชัย ขวัญเมือง 
ประธำนกรรมกำร 
 
ที่อยู ่ 80/29 ถนนประชาอุทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 โทรศัพท ์081 – 886 – 7041 
 E – mail : surachai.kw89@gmail.com 
 
ประวัติกำรศึกษำ 

- การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก 
- การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
- อนุกรรมการข้าราชการครู ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (อ.ก.ค.) 
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  2 วาระ 
- อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   
- อนุกรรมการ อุทธรณ์ร้ องทุกข์ของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง , มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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นำยโอภำส เขียววิชัย 
กรรมกำร 
 
ที่อยู ่ 110/61 ซอยส่วนบุคคล ถนนเอกชัย เขตบางขุนเทียน  
 แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท ์081 – 938 – 0268 
 
ประวัติกำรศึกษำ  

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- ผู้อ านวยการส่วนโครงสร้างการบริหารงานบุคคล ส านักส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานปลักทบวงฯ ทบวงมหาวิทยาลัย 

- ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 

- ผู้อ านวยการส่วนวินัยและนิติการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

- ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

- ที่ ป รึ กษ าด้ า น ร ะบบบริ ห า ร  ส า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า ร อุ ดมศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
- กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ได้แก่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทรำคม 
กรรมกำร 
 
ที่อยู ่ 293 ซอยรังสิต – นครนายก ต าบลประชาธิปัตย์  

อ าเภอธัญบุรี  
 จังหวัดปทุมธานี 
 โทรศัพท ์085 – 155 – 6677 
 E – mail : pratuangp@hotmail.com 
 
ประวัติกำรศึกษำ 

- การศึกษาบัณฑิต (เคมี) วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนว) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ปัจจุบัน
คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Cert in Higher Education Administration, Medicine Hat Collage, Canada 
- Cert in TQM for Quality Assurance, California State University, Stanislaus 
- Cert in Teacher Education in Japan, Kyoto University of Education’ 
- ประกาศนียบัตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.) ทบวงมหาวิทยาลัย 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ  วิทยาลัยครู เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- อธิการบดีวิทยาลัยครูนครสวรรค์ 
- ผู้จัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
- อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- ที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้านครสวรรค์ 1961 จ ากัด 
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 
กรรมกำร 
 
ที่อยู ่ 77/888 หมู่บ้านดวงแก้ว หมู่ที1่ ต าบลบ้านใหม่      
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120  
 โทรศัพท ์081-838-6960  
 E-mail : tonglaw_w@hotmail.com 

 

ประวัติกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี  กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2514 วิทยาลัยวิชาการศึกษา  พิษณุโลก 
- ปริญญาโท  กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)  2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาเอก  คด.(จิตวิทยาการศึกษา)   2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ธนบุรี 

เพชรบุรี นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
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รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ เฑียรทอง 
กรรมกำร 
 
ที่อยู ่ 89/140 หมู่บ้านกลางเมือง สาทร – ราชพฤกษ ์ 
 ซอยราชพฤกษ์ 6   แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ  
 กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท ์081 – 946 – 0180 
 E – mail : suwittienthong@gmail.com 
 
ประวัติกำรศึกษำ 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Cert in Agricultural Technology มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) รุ่น12 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.) 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
- กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกด ี
กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
ที่อยู ่ 2/98 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
 จังหวัดก าแพงเพชร 
 โทรศัพท ์064 – 428 - 9651 
 E – mail : yim_siam2004@hotmail.com 
 
ประวัติกำรศึกษำ 

- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปะสานมิตร  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี 
- รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร 
- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภำพกิจกรรม 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลงำน 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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