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อธิการบดี



วิกฤตคณุภาพการศึกษาไทย 

๏  ประเทศไทยสนบัสนนุงบการศึกษาปี 2558 สงูกว่า 5 แสนลา้นบาท 

(เป็นชาตทิี่ลงทนุดา้นการศึกษาสงูเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก)

๏   แตก่ารศึกษาไทยยงัคงมปัีญหาดา้นคณุภาพ ที่ยงัไมส่ามารถแขง่ขนัได้

ในระดบัเวทีนานาชาติ

๏   ปัญหาการศึกษาไทย ไมใ่ชข่าด “ทรพัยากร” เป็นการขาด“ประสิทธิภาพ” 

โดยการใชท้รพัยากร อนัเนือ่งมาจาก “ขาดความรับผดิชอบ” 

(Accountability) ในทกุระดบัการศึกษา



นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ

๏  ก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลยัในความถนดัและความเป็นเลิศ ในการผลิต

บณัฑติ 

๏  มหาวิทยาลยัผลิตงานวิจยัที่สรา้งนวตักรรมที่เกิดจากทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

เพ่ิมมลูคา่การสง่ออกของประเทศ 

๏  มหาวิทยาลยัในพื้นที่ท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงใหแ้กโ่รงเรียนในการพฒันาทอ้งถ่ิน



จดุเนน้ในศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั

๏ การผลิตและพฒันาครู

๏ ธรุกจิบริการและการทอ่งเที่ยว

๏ สิ่งแวดลอ้มและพลงังานทางเลือก

๏ การสง่เสริมสขุภาพ 

๏ การเกษตรเชงิธรุกจิ และอาหารปลอดภยั

๏ การพฒันาทอ้งถ่ิน และศิลปะ  วฒันธรรม

๏ เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และการออกแบบ

(Work - integrated learning : WIL)



งานครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลยั

๏  การเตรียมการรบัเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ เสด็จทรงเย่ียม รร.ตชด.   

บา้นทุ่งกบินทร ์จ.สระแกว้ (วนัท่ี 13 มกราคม 2559)

๏ งานพิธีวางพวงมาลา (15 กมุภาพนัธ ์2559)

๏ งาน “เจา้ฟ้าวิชาการ”

๏ งานจดัท าต าราเฉลิมพระเกียรตฯิ

๏  งานจดัประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ“The 2nd Multidisciplinary Research and

Innovation for Globally Sustainable Development”

๏  การน าเสนอผลงานวิจยัของสภาคณบดบีณัฑติวิทยาลยั



งานครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลยั (ต่อ)

๏  การจดังานสปัดาหว์นัวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ

๏  การจดังานสปัดาหว์นัครู

๏  การจดัประกวดสนุทรพจน์

๏  การประชมุสมัมนา “งานวิจยั ครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลยั” และจดัท าหนงัสือ

ประมวลความรูจ้ากงานวิจยัฉบบัพิเศษ

๏  การจดัท าแสตมป์หรือตราไปรษณียากร ครบรอบ 84 ปี จดัท าโลโก ้และของที่ระลึก

๏  การจดัท าหนงัสือเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณฯ์



งานบรหิาร (การเจา้หนา้ท่ี) : ค่าจา้งรายเดือนและสวสัดิการ

๏ การปรบัอตัราคา่จา้งรายเดือนพนกังานมหาวิทยาลยัตามมต ิครม. 

(ออกค าสัง่ตกเบิกรอ้ยละ 4 แลว้) 

๏  การปรบัอตัราค่าจา้งรายเดอืนแรกบรรจขุองพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2558 

มผีลตัง้แต ่1 มกราคม 2559 อยู่ระหว่างด าเนนิการค าสัง่

๏  การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนค่าจา้งรายเดือน บญัชคี่าจา้งขัน้ต า่ขัน้สงูและอตัรา

ค่าจา้งประจ าต าแหนง่ของพนกังานมหาวิทยาลยั ของพนกังานประจ าตามสญัญาจา้ง 

พ.ศ.2558

๏  หลกัเกณฑก์ารเบิกเงนิสวัสดกิารค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัพนกังานมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.2559

๏  หลกัเกณฑก์ารเบิกเงนิสวสัดกิารค่าการศึกษาบตุรส าหรบัพนกังานมหาวิทยาลยั

พ.ศ.2559

๏  การรบัสมคัรคดัเลือก สอบแขง่ขนั พนกังานสายสนบัสนนุและพนกังานสายวิชาการ



งานวิชาการ

โครงการพฒันาอาจารย ์ ในหวัขอ้

1) คณาจารยน์เิทศสหกจิศึกษา ร ุ่น 2

2) ความทา้ทายในการเรียนการสอนภายใตน้เิวศนจิิตอล (2 ธค 58)

3) การจดัการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการท างาน (24 ธค 58)

4) การอบรมอาจารยใ์หมม่อือาชพี (4-7 มค 59)



งานวิชาการ (ต่อ) 

การรบัสมคัรนกัศึกษา

การรบัสมคัรนกัศึกษาภาคปกต ิ(รอบทนุ) 20 ตค – 18 ธค 58

จ านวนผูส้มคัร    1,039 คน

จ านวนผูม้สีิทธิสอบ  991 คน

จ านวนผูม้าสอบ      837 คน 

จ านวนผูม้สีิทธ์ิเขา้ศึกษา 383 คน   (ทัง้ไดท้นุและไมไ่ดท้นุ)

จ านวนผูม้ารายงานตวัและลงทะเบียน   215  คน

ก าลงัรบัสมคัรนกัศึกษาภาคพิเศษ  28 ส.ค. - 24 ม.ค.  59

การรบัสมคัรนกัศึกษาภาคปกต ิรบัตรง 11 ม.ค. - 6 พ.ค. 59 สอบ 18 พ.ค. 59

การรบัสมคัรนกัศึกษาภาคปกต ิรอบทัว่ไป 6 ม.ิย. - 8 ก.ค. 59  สอบ 15 ก.ค. 59



งานวิชาการ (ต่อ)

การพฒันาหลกัสตูร ปรบัปรงุหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2558  เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั

บณัฑติ พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอดุมศึกษา 2558



งานวิเทศสมัพนัธ์

๏ ประสานดารจดัตัง้ศนูยภ์าษา VRU-GC ในมหาวิทยาลยักรงุเทพมหานคร

๏ โครงการประชมุสมัมนาวิชาการ “แนวปฏิบตัท่ีิดใีนการสอนภาษาองักฤษ ของมหาวิทยาลยั

ในอาเซียน” (Best Practices in English Teaching in ASEAN  Universities)

๏ โครงการความร่วมมอืแลกเปลี่ยนนกัศึกษาและอาจารย ์กบั (Central China Normal 

University)

สาธารณรฐัประชาชนจีน เดอืนธนัวาคม มอีาจารยแ์ละนกัศึกษารวม 2 Trip ไปอบรมศึกษา

ภาษาและวฒันธรรมจีนแลว้

๏ โครงการความร่วมมือในโครงการเรียนการสอนภาษาจีน ระดบัปริญญาตรี

หลกัสตูร  4+1 ระหว่าง College of International Cultural Exchange 

มหาวิทยาลยัครศุาสตรห์ัวจง (Central China Normal University)  และคณะครศุาสตร์



งานวิเทศสมัพนัธ ์(ต่อ)

๏ โครงการศึกษาดงูานภาษาและวฒันธรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

สงัคมศาสตรฯ์ สงักดัมหาวิทยาลยัแห่งชาตเิวียดนาม สาธารณรัฐ

สงัคมนยิมเวียดนาม 15-22 ก.ค.58

๏ โครงการ ASEAN Study ในตา่งประเทศ

๏ โครงการจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ เพื่อทกัษะการใชภ้าษา จีน ญี่ปุ่น 

เวียดนาม เกาหลี กมัพชูา บาฮาซา-มลาย ูและภาษาองักฤษ



งานอาคารสถานท่ี

๏  การพฒันาซ่อมแซมมหาวิทยาลยัจงัหวดัปทมุธานี

๏  ปรบัปรงุที่จอดรถ/ ลานจอดรถ

๏  ปรบัปรงุระบบแสงสว่าง เพื่อความปลอดภยัในเวลากลางคืน

๏  การจดัการขยะ และของเสียภายในมหาวิทยาลยั

๏  การรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน

๏  การจดัการสนุขัจรจดั

๏  การควบคมุการปฏิบตัติามกฎจราจร

๏  การจดัการภมูสิถาปัตยแ์ละภมูทิศัน์

๏  การพฒันาปรบัปรงุมหาวิทยาลยัจงัหวัดสระแกว้

๏  การพฒันาปรบัปรงุมหาวิทยาลยัจงัหวัดปทมุธานี

๏  การด าเนนิโครงการกอ่สรา้งขนาดเล็กเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจตามมต ิครม.



ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 



ตวับ่งช้ี คะแนน

1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 2.14

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีคณุวฒิุปริญญาเอก 3.41

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 2.39

1.4 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5.00

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5.00

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 5.00

2.2 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์อ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 4.38

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 4.64

3.1 การบริการวิชาการแกส่งัคม 5.00

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5.00

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ  กลุม่สถาบัน  และเอกลกัษณข์อง

สถาบัน

5.00

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.95

5.3 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและคณะ 3.00

เฉล่ีย 4.16 ระดับดี



จดุเด่นในการประเมิน

1. มหาวิทยาลยัมกีารจดัสรรเงนิทนุวิจยัเป็นจ านวนมากใหแ้กค่ณาจารยจ์าก

งบประมาณรายไดแ้ละงบประมาณแผน่ดนิ

2. คณาจารยม์กีารตพีิมพเ์ผยแพร่งานวิจยั มผีลงานตพีิมพเ์ผยแพร่ รอ้ยละ 

65.63 ของจ านวนคณาจารยท์ัง้หมด มรีะดบัผลการประเมนิ ระดบัดมีาก

3. มหาวิทยาลยัมโีครงการบริการวิชาการตามกลุม่เป้าหมายโดยมโีครงการ

โดยรอบพื้นท่ีในจงัหวัดและชมุชนเป้าหมายอย่างตอ่เนือ่ง สามารถสรา้ง

ความเขม้แข็งและท าใหช้มุชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึน้



จดุเด่นในการประเมิน

4. มหาวิทยาลยัยงัมกีารด าเนนิงานดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรมจ านวน

มากและมกีารเผยแพร่ผลงานในหลายชอ่งทาง

5. มหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญักบัการประกนัคณุภาพอย่างย่ิง มกีารผลกัดนั

ใหง้านประกนัคณุภาพเป็นส่วนหนึง่ของงานประจ า 

6. มหาวิทยาลยัมกีารจดัภมูทิศันท์ี่ร่มร่ืนท าใหเ้อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอน



จดุท่ีควรพฒันา

1. อาจารยท์ี่มคีณุวฒิุปริญญาเอก และด ารงต าแหนง่ทางวิชาการมี

จ านวน นอ้ยกว่ารอ้ย 30

2. มหาวิทยาลยัควรมีการสนบัสนนุหรือแสวงหาทนุภายนอกจากแหลง่อ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการพฒันาและสะทอ้นศกัยภาพการวิจยัของบคุลากรใน

มหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นท่ียอมรบัตอ่สงัคมและองคก์รภายนอก 

3. ควรมกีารทบทวนขัน้ตอนในการพิจารณาทนุอดุหนนุงานวิจยั 

4. การบริการวิชาการควรมกีิจกรรมที่สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กม่หาวิทยาลยั 



จดุท่ีควรพฒันา

5. ควรมกีารทบทวนก าหนดเกณฑแ์ละนโยบายในการพิจารณาประเมนิ

6. ควรมกีารพิจารณางบประมาณในสว่นที่เป็นค่าใชจ้่ายประจ าท่ีตอ้งจดัสรร

ใหแ้กห่ลกัสตูรเป็นพื้นฐาน

7. ควรมมีาตรการในการปรบัปรงุความปลอดภยั การจดัระเบียบการจราจร

ในมหาวิทยาลยั 

8. ควรมกีารสนบัสนนุสิ่งอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนที่จดัการเรียนการ

สอนขัน้พ้ืนฐาน



ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั อธิการบดี และคณบดี 

ประจ าปีงบประมาณ 2558

(รายละเอียดในเอกสารท่ีแจก)



ขอบคณุค่ะ

Happy  New Year  ka.


