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อนุเคราะหขอมูลจากรองคณบดี และหัวหนาโปรแกรมวิชา ตลอดจนผูรับผิดชอบงานตางๆ เปนอยางด ี

โดยผลท่ีไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูบริหารในครั้งนี้จะเปน

ประโยชนตอหนวยงานในการไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุน 

สงเสริม ตลอดจนการนํามาพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปการศึกษา 2558 
 

ขอมูลคณะวิทยาการจัดการ  

1. ประวัติความเปนมา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดตั้งตั้งแตปพุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติให
กรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เม่ือ 29 กันยายน 2516 ท้ังนี้ในปการศึกษา 
2519 เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรเปนสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว แตดวยความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทําใหในปพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 
2527 มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ท่ีไมใชวิชาชีพครูได 

ท้ังนี้ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือทําหนาท่ี
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2528 โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน  นาคณาคุปต ซ่ึงดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในขณะนั้นทําหนาท่ี
เปนหัวหนาคณะวิชาเพ่ือดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ  ทิพย
ปรีชา มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจน
อาคารสถานท่ี และวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดสอนจนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดต้ังโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ  ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะ
วิชาวิทยาการจัดการข้ึน ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2530  
 คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งข้ึนอยางเปนทางการ  เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2530 เริ่มแรกไดเปด
สอนในระดับอนุปริญญา (2 ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชา
บัญชี แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี (2 ปหลัง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปแขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการท่ัวไป     
แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ 

ป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา
ของคณะ เปนอาคาร 4 ชั้นประกอบดวยหองพักจํานวน 20 หอง หองจัดประชุมสัมมนาหองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ 
หองอาหาร โดยใชชื่อวา “อาคารน้ําเพชร” เปดใหบริการท่ีพักและการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลท่ัวไป โดยปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเอง 

ป พ.ศ.2538 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏข้ึนบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2538 มีผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เปน “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ 

“คณะวิชา”เปน “คณะ” โดยตัดคําวา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารของคณะ จากเดิมใชคํา

วา“หัวหนาคณะวิชา” เปน “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สงผลใหตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหารของ

สถาบันใหมท้ังหมด 
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ในป พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน ซ่ึงไดจาก           
การแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2540 กอสรางอาคารเรียน 8 ชั้น  เปนจํานวนเงิน 
42,940,000 บาท โดยทําการกอสรางเม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2540 ท้ังนี้ในวันท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ.2543 
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดใชเปนครั้งแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือท่ีเรียกกันวา อาคาร 11 

 ป พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” มีผล
บังคับ ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ในปจจุบัน ปการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
จํานวน 8 หลักสูตร และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก  

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขานิเทศศาสตร 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)                            

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

ทําเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533    ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต  
   1 กุมภาพันธ 2533 - 1 กุมภาพันธ 2537  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต  
   2 กุมภาพันธ 2537 - 30 กันยายน 2545     ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 
   1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553  รองศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 
   22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557 ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ 
   22 พฤศจิกายน 2557 - ปจจุบัน            รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ 
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2. โครงสรางผูบริหารคณะวิทยาการจดัการ 

 

  

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 

รองคณบดีฝายบริหาร 

และวิจัย 

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

อ.การันต เจริญสุวรรณ 

รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.พธูรําไพ ประภัสสร 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน 

ท่ีปรึกษาคณบดี 
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3. โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารหนวยงาน 
3.1 โครงสรางการบริหารงาน 

 

  

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู 

หัวหนางานมาตรฐาน

หลักสูตรและการเรียนการ

 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 

หัวหนาสํานักงาน 
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3.2 โครงสรางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 5 



การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2558  ขอมูลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ | 6 

โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

 การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการไดแบงทีมบริหารออกเปน 2 สวน ไดแกคณะกรรมการ

บริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสวนของโปรแกรมวิชา นอกจากนี้แลวยังมอบหมายความรับผิดชอบ

ใหรองคณบดีแตละฝายรับผิดชอบในแตละภารกิจหลักของคณะโดยแบงโครงสรางยอยเปนงาน ดังรายละเอียด

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  คณบดี   ประธาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท รองคณบดี  รองประธาน 

รองศาสตราจารยอภินันท จันตะนี   ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

นางกุลดา พันธเตี้ย    ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

นายมนตชัย รุงชาญชัย    ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

อาจารยประพล จิตคติ    ผูแทนโปรแกรมวิชา กรรมการ 

อาจารยศิริพร โสมคําภา    ผูแทนโปรแกรมวิชา กรรมการ 

อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวิทย            ผูแทนคณาจารยประจําคณะ กรรมการ 

อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย          หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการ 

          และเลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสรฐิ  คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  ท่ีปรึกษาคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา  รองคณบดีฝายวิชาการ  
อาจารยการันต  เจริญสุวรรณ   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย   หัวหนาสํานักงานคณบดี 

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  ประกอบดวย 
ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ   ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ  ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย  ดอนคราม  ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  ประธานโปรแกรมวิชาการจดัการท่ัวไป 
อาจารยศิริพร  โสมคําภา    ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
อาจารยประพล  จิตคติ                 ประธานโปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
อาจารยธัญรดี  บุญปน    ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
อาจารยชลธิชา แสงงาม    ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบดวย 
    4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชันวีรรณ บุญอนนท รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย 

อาจารย ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย   หัวหนางานสํานักงาน 
อาจารยวิษณุเดช  นันไชยแกว   หัวหนางานฝายแผน 
อาจารยประพล  จิตคติ    หัวหนางานบริการวชิาการและการจัดการความรู   
อาจารยสุภาภรณ  หม่ันหา   หัวหนางานจัดหารายได    
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  หัวหนางานการเงินและพัสดุ          
อาจารยยุชิตา  กันหาม่ิง    หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม 
อาจารยศิริพร  โสมคําภา    หัวหนางานวิเคราะหความคุมคา 

การลงทุน/การเงิน 
อาจารยพิมพนารา  บรรจง   หัวหนางานประชาสัมพันธ 

 

  4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา  รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญู  หัวหนางานมาตรฐานหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 
อาจารยวีรวรรณ  แจงโม    หัวหนางานแนะแนวการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร  หัวหนางานวิเทศสัมพันธ 
อาจารยชลธิชา  แสงงาม    หัวหนางานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

       และสหกิจศึกษา 
 

 4.3 อาจารยการันต เจริญสุวรรณ   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยจักรพันธ  หวาจอย    หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา  
อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวิทย   หัวหนางานวิเคราะหและพัฒนาระบบ      
อาจารยมนตรี  ใจแนน    หัวหนางานสื่อสารสนเทศ 
นายวัชรินทร  ปญญาเสน     หัวหนางานเครือขายและฐานขอมูลสารสนเทศ  
อาจารยวรรณวนัช ดอนคราม   หัวหนางานบริหารความเสี่ยง 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอ้ือ   หัวหนาศิษยเกาสัมพันธ 

 

4.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยศิริพร  โสมคําภา     หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ 
อาจารยพิมพนารา  บรรจง   หัวหนางานชุมนุม 

และงานสื่อสารนักศึกษา 
อาจารย ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   หัวหนางานศิลปะและวัฒนธรรม   
อาจารยชลธิชา  แสงงาม            หัวหนางานประกันคุณภาพนักศึกษา 
อาจารยฉัตรชัย  อินทรประพันธ   หัวหนางานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอ้ือ    หัวหนาเครือขายกิจการนักศึกษา 
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4. จํานวนนักศึกษา 

4.1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะวิทยาการจัดการท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2555-2558 

ปการศึกษา ภาคปกต ิ ภาค กศ.บป. รวม 

2555 236 124 360 

2556 145 96 241 

2557 145 48 193 

2558 216 60 276 
 

4.2 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชา 

ปท่ีลงทะเบียนเปนนักศึกษา 

รวม ปการศึกษา 
2556  
(ป 4)  

ปการศึกษา 
2557  
(ป 3) 

ปการศึกษา 
2558  
(ป 2) 

ปการศึกษา 
2559  
(ป 1) 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  -สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  -สาขาวิชาการตลาด 

  -สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

  -สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

128 

40 

32 

31 

25 

41 

19 

- 

- 

22 

122 

31 

33 

36 

22 

182 

88 

10 

- 

84 

148 

38 

47 

36 

27 

159 

81 

7 

- 

71 

169 

45 

49 

45 

30 

176 

77 

7 

- 

92 

576 

154 

161 

148 

104 

558 

265 

24 

- 

269 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญช ี
97 23 125 107 92 93 98 113 412 336 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
- - 10 - 6 - 7 - 23 - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
12 - 21 - 13 - 18 - 64 - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเท่ียว 

และการโรงแรม 

28 - 29 - 25 - 28 - 110 - 

รวม 265 64 307 289 284 252 320 289 1,185 894 
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5. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  

5.1 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตรและประเภท) 

หลักสูตร 
ประเภท 

รวม ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 3 5 - 8 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 2 1 6 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
และการธนาคาร 

- 4 - 4 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - 5 - 5 
หลักสตูรบัญชีบัณฑติ  3 2 1 6 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 2 4 - 6 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ
โรงแรม 

1 4 - 5 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการคลัง 

2 3 - 5 

รวมท้ังสิ้น 14 29 2 45 
ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2559 

 

5.2 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา) 

หลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา รวม 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 4 4 (2) 8 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 5 1 (1) 6 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4 - 4 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 - 5 
หลักสตูรบัญชีบัณฑติ  6 - 6 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 2 4 (1) 6 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
และการโรงแรม 

4 1 5 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
การเงินการคลัง 

5 - 5 

รวมท้ังสิ้น 35 10 (4) 45 
 หมายเหตุ: ใน ( ) คือ กําลังศึกษาตอ      ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2559 
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5.3 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตร และตําแหนงทางวิชาการ) 

หลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการ รวม 
อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 5 2 1 (1) 8 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 3 (1) (1) 6 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
และการธนาคาร 

4 (1) - 4 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 - - 5 
หลักสตูรบัญชีบัณฑติ  4 2 (2) - 6 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 3 2 (1) (1) 5 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
และการโรงแรม 

4 1 (2) (1) 5 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
การเงินการคลัง 

3 2 - 5 

ลาศึกษาตอ 1 - - - 
รวมท้ังสิ้น 32 12 (7) 1 (4) 45 

หมายเหตุ: ใน ( ) คือ อยูในกระบวนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ          ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2559 

 

5.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามประเภทบุคคล)  

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ขาราชการพลเรือน - 
ลูกจางประจํา 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
พนักงานราชการ 1 
เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 2 
แมบาน 3 
พนักงานขับรถ 1 
รวมท้ังส้ิน 14 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2559 
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สวนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

เปาหมาย 
2559 

ขอมูลพ้ืนฐาน เกณฑการใหคะแนน 

2557 2558 1 2 3 4 5 

1.1 บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานท้ัง
ทางดานวิชาการและ
งานวิจัย 
1.2 คณะฯ มีองคความรู 
งานวิจัย งานนวัตกรรมท่ี
ชวยพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

1. รอยละของอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก 

3 2 คน 
(4.65) 

- 8 คน 
(17.78) 

รอยละ 
14 

รอยละ 
15 

รอยละ 
16 

รอยละ 
17 

รอยละ 
18 

2. รอยละอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 - 14 คน 
(30.43) 

14 คน 
(30.43) 

รอยละ 
21 

รอยละ 
22 

รอยละ 
23 

รอยละ 
24 

รอยละ 
25 

3. จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษหรือมีเอกสารประกอบการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

2 - - - 
8 

รายวิชา 
10 

รายวิชา 
12 

รายวิชา 
14 

รายวิชา 
16 

รายวิชา 

4. รอยละบุคลากรท่ีจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางาน 2 5 คน 
(11.62) 

- 4 คน 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
รอยละ 

90 

5. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะและการ
สื่อสารภาษาตางประเทศ 

2 15 คน 
(15.00) 

- 13 คน 
รอยละ 

10 
รอยละ 

15 
รอยละ 

20 
รอยละ 

25 
รอยละ 

30 

6. รอยละของบุคลากรท่ีมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

2 5 คน 
(11.62) 

14 คน 14 คน รอยละ 
6 

รอยละ 
8 

รอยละ 
10 

รอยละ 
12 

รอยละ 
14 

7. รอยละของบุคลากรท่ีพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน (+3) 

1 5 คน 
 (11.62) 

- 12 คน 
รอยละ 

6 
รอยละ 

8 
รอยละ 

10 
รอยละ 

12 
รอยละ 

14 

8. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5 6 ขอ - 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3-4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 

9. ระดบัคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

5 5 
คะแนน 

- 5 คะแนน 0.01-1.00 
คะแนน 

1.01-2.00 
คะแนน 

2.01-3.00 
คะแนน 

3.01-4.00 
คะแนน 

4.01-5.00 
คะแนน 

10. ระดับคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

5 5 
คะแนน 

- 5 คะแนน 0.01-1.00 
คะแนน 

1.01-2.00 
คะแนน 

2.01-3.00 
คะแนน 

3.01-4.00 
คะแนน 

4.01-5.00 
คะแนน 

ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ  
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

เปาหมาย 
2559 

ขอมูลพ้ืนฐาน เกณฑการใหคะแนน 

2557 2558 1 2 3 4 5 

2.1 คณะมีเครือขายความ 
รวมมือทางวิชาการท้ังใน       
และตางประเทศ 
2.2 ชุมชนทองถ่ิน เขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได 
2.3 นักศึกษา บุคลากร มี
การธํารงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน 

11. รอยละของโครงการ/กิจกรรมภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการกับเครือขายท่ีบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย 

5 2 
โครงการ 

- 2  

โครงการ 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
90 

รอยละ 
100 

12. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการ 
แกสงัคม 

5 4 ขอ - 4 ขอ 
1 ขอ 2 ขอ 3-4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 

13. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3 2 ขอ - 2 ขอ 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

14. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

7 3 ขอ - 4 ขอ 
2 ขอ 3 ขอ 4-5 ขอ 6-7 ขอ 8-9 ขอ 

3.1 คณะมีภาพลักษณท่ีดี
เปนท่ียอมรับจากสังคม 

15. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

5 3 ขอ - 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5-6 ขอ 

4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและ
อาเซียน 
4.2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ 

16. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร 2 ภาษา 

5 - - - - - - - 1 หลักสูตร 

17. ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ 5 3 ขอ - - 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

18. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา 

5 6 ขอ - 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3-4 ขอ 5-6 ขอ 7-8 ขอ 

19.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบรกิารวิชาการ หรือทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

5 5 ขอ - 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5-6 ขอ 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

เปาหมาย 
2559 

ขอมูลพ้ืนฐาน เกณฑการใหคะแนน 

2557 2558 1 2 3 4 5 

4.3 คณะฯ มีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
บริการ 

20. ระดับความสําเร็จของการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

3 - - - 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5-6 ขอ 

21. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

3 - - - 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5-6 ขอ 

22. ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2 4.00 - - 2.51 
คะแนน 

3.01 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.01 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

23. ระดับความสําเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย
เกา 

3 2 ขอ - - 1 ขอ 2 ขอ 3-4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 

24. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมสูมหาวิทยาลัยนาอยู 

2 4 ขอ - 4 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

25. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการแหลงเรียนรูและ
สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

3 3.51 - 3.51 
คะแนน 

2.51 
คะแนน 

3.01 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.01 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

26.ระดบัความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

3 - - - 2.51 
คะแนน 

3.01 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.01 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

27. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน 

4 4.00 - 4.33 2.51 
คะแนน 

3.01 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4.01 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

28.ระดับความสําเร็จของการนําระบบจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากลมาใชในการพัฒนาคุณภาพ 

2 - - 4 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
 

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 14 



 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2558  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย | 15 

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2559 

คณะวิทยาการจัดการ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2559 รวมท้ังสิ้น 2,512,260 บาท (สองลาน

หาแสนหนึ่งหม่ืนสองพันสองรอยหกสิบบาท) ซ่ึงงบประมาณดังกลาวแบงออกเปน 

1) เงินนอกงบประมาณ     1,992,260  บาท 

2) เงินงบประมาณแผนดิน                520,000  บาท 

                  รวม              2,512,260  บาท 

   โดยคณะวิทยาการจัดการไดนําเงินงบประมาณดังกลาวมาจัดสรรเพ่ือดําเนินงานตามโครงการตางๆ 

ภายในคณะซ่ึงรวมท้ังหมด 85 โครงการ และมีการวางแผนในการใชจายเงินเปนรายไตรมาส  พรอมท้ังมีการ

ติดตามเพ่ือตรวจสอบใหมีการใชเงินใหตรงตามแผนงาน/โครงการตามท่ีมีการระบุไวในแตละไตรมาสดวย ซ่ึง

จากการกํากับดูแลการใชจายเงินแตละโครงการของคณะวิทยาการจัดการในภาพรวมปงบประมาณ  2559  ได

มีการใชจายเงินท้ังสิ้นคํานวณเปนรอยละไดดังนี้  

1) เงินนอกงบประมาณ  

- เงิน บ.กศ.     ใชจายเงินท้ังสิ้น    รอยละ  97.50 

- เงิน กศ.บป.   ใชจายเงินท้ังสิ้น    รอยละ  96.90   

2) เงินงบประมาณ    ใชจายเงินท้ังสิ้น    รอยละ   100   

 

  จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา คณะวิทยาการจัดการไดมีการเบิกจายเงินโครงการตางๆ ตามท่ีได

ระบุไวในแตละไตรมาสประจําปงบประมาณ  2559 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1   แสดงสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายไตรมาสประจําปงบประมาณ  2559 

 
รายไตรมาส 

จํานวนโครงการ 
ตรงตามไตรมาส คิดเปนรอยละ ไมตรงตามไตรมาส คิดเปนรอยละ 

1 (ต.ค.-ธ.ค.) 23 76.67 7 23.33 
2 (ม.ค.-มี.ค.) 51 86.44 8 13.56 
 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 12 26.67 33 73.33 
4 (ก.ค.-ก.ย.) 12 41.38 17 58.62 

 

จากขอมูลในตารางท่ี 1 พบวามีการเบิกจายเงินไมตรงตามไตรมาสมากท่ีสุด คือไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.-มิ.ย.) โดยคิดเปนรอยละ73.33 ซ่ึงจากปญหาดังกลาว เนื่องมาจาก ทางมหาวิทยาลัยมีการเลื่อนเปด-ปด
ภาคเรียนประจําปการศึกษา 2559 จากเดือนสิงหาคม เขามาเปนเดือนมิถุนายน ทําใหแผนงานเดิมท่ีจัดใหมี
การเบิกจายเงินในชวงไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไดเปลี่ยนการเบิกจายเปนในชวงไตรมาสท่ี 3  (เม.ย.-มิ.ย.) 
แทนเม่ือมีปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเปนชวงของการเปดเทอมใหมประจําปการศึกษา 2559 
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และจากผลการเบิกจายเงิน โดยแยกตามยุทธศาสตรและหมวดรายจาย ดังผลท่ีแสดงในตารางท่ี 2 , 3 

และ 4 ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงการใชจายเงินแยกตามยุทธศาสตร และหมวดรายจายประจําปงบประมาณ  2559 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนเงิน
(บาท) 

หมวด
คาตอบแทน 

หมวด 
คาใชสอย 

หมวด 
คาวัสดุ 

หมวดเงิน
อุดหนุน 

1 สรางความเขมแข็งของ
บุคลากร และการวิจัย 

325,000 - 294,000 31,000 - 

2 พัฒนาเครือขายทาง
วิชาการ 

586,900 5,000 145,900 16,000 420,000 

3 เรงตัดการสราง
ภาพลักษณ 

107,000 - 3,000 4,000 100,000 

4 พัฒนาการศึกษากาวไกลสู
อาเซียน 

1,493,360 102,300 901,020 490,040  

รวมเงิน 2,512,260 107,300 1,343,920 541,040 520,000 
 

ตารางท่ี 3  แสดงสัดสวนการใชจายเงินตามประเด็นยุทธศาสตร 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร รอยละ 
1 สรางความเขมแข็งของบุคลากร และการวิจัย 12.94 
2 พัฒนาเครือขายทางวิชาการ 23.36 
3 เรงตัดการสรางภาพลักษณ 4.26 
4 พัฒนาการศึกษากาวไกลสูอาเซียน 59.44 

รวม 100.00 
 

         ตารางท่ี 4 แสดงสัดสวนการใชจายเงินแยกตามหมวดรายจาย 

ประเภทหมวดรายจาย รอยละ 
คาตอบแทน 4.27 
คาใชสอย 53.49 
คาวัสด ุ 21.54 
เงินอุดหนุน 20.70 

รวม 100.00 
 

จากตารางขางบน แสดงใหเห็นวา คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนงาน/โครงการ ในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียนมากท่ีสุด คิดเปนจํานวนรอยละ 59.44  และมี
การจัดสรรคาใชจายในหมวดรายจายคาใชสอยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.49   
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คณะวิทยาการไดแบงสัดสวนการใชเงินโดยเปรียบเทียบระหวางแผนและผลลัพธการใชเงินประจําป
งบประมาณ  2559  โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตรดังรายละเอียด 
     
ตารางท่ี 5  แสดงผลสรุปสัดสวนการใชเงินโดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร แผนท่ีวางไว ผลลัพธ คิดเปนรอยละ 
1 สรางความเขมแข็งของบุคลากร 

และการวิจัย 
325,000 296,911 91.36 

2 พัฒนาเครือขายทางวิชาการ 586,900 546,925 93.19 
3 เรงรัดการสรางภาพลักษณ 107,000 107,000 100 
4 พัฒนาการศึกษากาวไกลสูอาเซียน 1,493,360 1,445,472 96.80 

รวม 2,512,260 2,396,308 95.38 
 

จากตารางท่ี 5  จะเห็นไดวา คณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรเงินงบประมาณตามยุทธศาสตรท้ังสิ้น 
จํานวน 2,512,260  บาท (สองลานหาแสนหนึ่งหม่ืนสองพันสองรอยหกสิบบาท)  และเบิกจายเงินไปท้ังสิ้น  
2,396,308  บาท (สองลานสามแสนเกาหม่ืนหกพันสามรอยแปดบาท) คิดเปนรอยละ  95.38  และใน
ยุทธศาสตรท่ี  1  การสรางความเขมแข็งของบุคลากร  และการวิจัย  มีการเบิกจายไมตรงตามแผนมากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ  91.36   

 

การบริหารงบประมาณ  

 ในสวนการบริหารงบประมาณ จัดเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด โดยเปนการเปลี่ยนแผนงานให
เกิดข้ึนเปนรูปธรรม  ซ่ึงผูบริหารของทุกสวนในหนวยงานตางๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีขอมูลตางๆ โดยเริ่ม
ตั้งแตข้ันแผนงานจนถึงข้ันการกําหนดเปนงบประมาณ และในการจัดทําแผนงานและงบประมาณดังกลาวเพ่ือ
ทําใหไดเขาใจภาพรวมในการบริหารจัดการ เม่ือตองลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหการขับเคลื่อนงานสามารถ
กาวหนาไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ  อีกท้ังหากมีปจจัยเสี่ยงเกิดข้ึน จะไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ใหกับคณะ  ตลอดจนกํากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการบริหารจัดการ
และการควบคุมงาน รวมท้ังคาใชจายตาง ใหเกิดประโยชนสูงสุดข้ึนกับคณะวิทยาการจัดการดวย 
 คณะวิทยาการจัดการ มีแหลงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยแบงประเภท
งบประมาณออกเปน 2 แหลง คือ 

1) เงินงบประมาณแผนดิน 

2) เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได ซ่ึงมาจากคาลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ และ

ภาค กศ.บป.) 

 โดยการจัดสรรงบประมาณไดมีการจัดสรรตามแนวทางคูมือการจัดทําขอตั้งงบประมาณแผนดิน 
ปฏิบัติงาน/โครงการ  ประจําปงบประมาณ  2559  ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ในปงบประมาณ 2559 คณะประชุมผูบริหารและประธานโปรแกรม เพ่ือจัดสรร
งบประมาณท่ีไดรับโดยท่ีประชุมมีมติใหจัดสรรเงินใหแตละโปรแกรมตามจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
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  2. คณะใหแตละโปรแกรมวิชาจัดทํารางคําของบประมาณประจําป พรอมท้ังรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับกลยุทธแตละดาน โดยคณะฯ (คณบดีและรองคณบดี) จะทําการตรวจสอบ
ความถูกตองและรวบรวมสงไปยังกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ืออนุมัติเปน
รายจายประจาํปงบประมาณ 2559  ตอไป 
  3.  การเบิกจาย  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย  ใหผูรับผิดชอบโครงการทําการเบิกจายเงินใหตรง
ตามวัตถุประสงค บรรลุเปาหมายตามตัวชีวัด  และตรงตามไตรมาส 
 สําหรับ คณะวิทยาการจัดการ ในปงบประมาณ 2559  การเบิกเงินยังไมตรงตามไตรมาสมากนัก  
เนื่องจากมีการเลื่อนการ เปดภาคเรียนท่ี  1/2559  เขามาเปนเดือน มิถุนายน 2559  ทําใหการจัดกิจกรรม
เกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้นผูรับผิดชอบโครงการ ตองจัดทําบันทึกขอความเพ่ือขออนุญาตอธิการบดี ในการ
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม การเบิกเงินไมตรงตามไตรมาส และขอเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงิน เปนรายโครงการ 
 

การติดตามการใชเงิน 
 การติดตามการใชเงินตามโครงการ แบงไดดังนี้ 
  1. กองนโยบายและแผน ไดกําหนดใหคณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และผลการใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2559  เปนรายไตรมาส  ซ่ึงเปนรายงานเก่ียวกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ (เปรียบเทียบ แผน-ผล)  ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม  ผลการใชจายงบประมาณ  ปญหา/อุปสรรค จากผลการปฏิบัติกิจกรรม  และเปนการแสดงใหเห็นถึง
การใชจายเงินตรงตามไตรมาสอีกดวย 
 คณะจะดําเนินการติดตามการใชจายเงินกับผูรับผิดชอบโครงการทุกไตรมาศเพ่ือรวบรวมทําเปน
รายงานเสนอกองนโยบายและแผน  นอกจากนี้ คณะโดยฝายการเงินและพัสดุยังจัดทํารายงานสรุปการใชเงิน
ประจําไตรมาส เสนอคณบดี กอนจะสิ้นสุดไตรมาส ประมาณ 1 เดือน เพ่ือใหคณบดีรับทราบถึงโครงการท่ียัง
ไมไดทําการจัดกิจกรรมและเบิกจาย และคณบดีทําการเรงรัดและสั่งการผานประธานโปรแกรม ใหผูรับผิดชอบ
โครงการ ดําเนินโครงการและเบิกจายเงินใหตรงตามไตรมาส  

 

2. หนวยงานตรวจสอบภายใน โดยมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน      
2 ชุด ดังนี้  
   2.1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย 
   2.2 คณะกรรมการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และการบริหาร 
ความเสี่ยงระดับคณะ   
 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของ  
คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายในประจําป  2559  โดยสอบถาม
ผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือใหทราบถึงความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัดของโครงการ 
 คณะกรรมการระดับคณะ  ไดทําการสอบทานการติดตามการใชเงินใหตรงตามไตรมาสซ่ึงถือเปน
วิธีการท่ีควรปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีการติดตามผลการใชเงินเปนไปตามเปาหมายโดยคณบดีเปน
ผูตรวจสอบการตัดยอดงบประมาณ  รวมท้ังตรวจสอบความเหมาะสมในการใชเงินจากระบบสารสนเทศ      
คือ ระบบ 3 DGF 
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ปญหาและอุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยโดยนโยบายของคณะวิทยาการจัดการใหจัดสรรตาม
จํานวนนักศึกษาของโปรแกรม  ทําใหคณะไดรับเงินเพ่ือบริหารโครงการสวนกลาง และการบริหารสํานักงาน
จํานวนไมมากนัก โดยเฉพาะโครงการบริหารงานสํานักงาน ประจําปงบประมาณ 2559 ไดรับจัดสรรเพียง  
200,280 บาท ซ่ึงตองรับผิดชอบในการบริการดานขอสอบ ดานธุรการ การจัดประชุมตางๆ  ฯลฯ  ซ่ึงเม่ือ
คํานวณการไดรับจัดสรรงบประมาณเปนรายบุคคลแลวจะไดรับงบประมาณเพียงคนละ 3,453.10 บาท/ป  
(คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น 43 คน และสายสนับสนุน 15 คน รวมท้ังสิ้น 58 คน) 
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สวนที่ 2 
การพัฒนาองคการ 
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สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

คะแนนผลประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน (รายตัวบงชี้) 

องคประกอบคุณภาพ / ตัวบงชี ้ คะแนน คะแนนเฉลีย่ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.14 

3.50 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.33 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.52 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 5.00 

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5.00 

5.00 ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

5.00 

5.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.31 
 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.28 4.00 3.14 3.50 ระดับพอใช 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   
คะแนนเฉล่ีย 3.71 4.71 4.07 4.31 ระดับด ี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี  

*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ี*ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ีย
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การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยงานประเมินภายนอก 

มาตรการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
 

ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

1 . วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของแผนงานดานตาง ๆ ยัง
ไมมีความชัดเจน 

ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความสําเร็จของของ
แผนงานด านต างๆ  ท่ี ชัด เจน 
ปรากฏเปนรูปธรรม และสามารถ
วัดได โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1 . ป ระชุ ม ที มฝ าย กิ จก าร
นักศึกษาและดําเนินการจัดทํา
แ ผ น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ กํ า ห น ด
วัตถุประสงคท่ีสามารถวัดได และ
สอดคลองกับตัวชี้วัด 
   2. ปรับปรุงแผนใหสมบูรณ
ตามท่ีไดรับคําแนะนํา 
 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 2559 

 
 
 
 
 

31 ต.ค. 2559 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

- 

ผศ.ดร.พธูรําไพ ประภัสสร 
รอ งค ณ บ ดี ฝ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

   3. ทบทวนการประเมินผล 
วัตถุประสงคของแผน ใหตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานสวน
ใหญ มุงเนนการประเมินกระบวนการ
มากกวาผลผลิตหรือผลลัพธ 

ควรวางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกอใหเกิดประสิทธิผล 
และนําไปสูการพัฒนาอยางเปน
ระบบ 

1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 - - ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายบริหารและ
วิจัย 

3. ขาดผลงานทางวิชาการดานตํารา 
และเอกสารประกอบการสอน 

ควรสนับสนุนใหอาจารยจัดทํา
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
ท่ีผานคณะกรรมการท่ีสามารถ
นํามาเปนผลงานทางวิชาการได
โดยการจัดทําโครงการคาย ARI : 
Academic Research and 
Innovation 

1 มิ.ย. 2559 31 พ.ค. 2560 - - ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
รองคณบดีฝายวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
 

ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

1. ตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษายังไมมีความชัดเจนท่ีสะทอน
ถึงวัตถุประสงค 
 
หมายเหต ุ
ขอ 1.5 และ 1.6 ในการดําเนินงาน
แสดงถึงการประเมินและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง แตวัตถุประสงค
ของแผนกําหนดไวไมชัดเจน ทําใหไม
สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุง
เพ่ือการพัฒนาได 

ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความสําเร็จของของ
แผนงานด านต างๆ  ท่ี ชัด เจน 
ปรากฏเปนรูปธรรม และสามารถ
วัดได โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1 . ป ระชุ ม ที มฝ าย กิ จก าร
นักศึกษาและดําเนินการจัดทํา
แ ผ น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ กํ า ห น ด
วัตถุประสงคท่ีสามารถวัดได และ
สอดคลองกับตัวชี้วัด 
   2. ปรับปรุงแผนใหสมบูรณ
ตามท่ีไดรับคําแนะนํา 
   3. ทบทวนการประเมินผล 
วัตถุประสงคของแผน ใหตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 2559 

 
 
 
 
 

31 ต.ค. 2559 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

- 

ผศ.ดร.พธูรําไพ ประภัสสร 
รอ งค ณ บ ดี ฝ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่มด
ําเ

นิน
กา

ร 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

1. แหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยมี 
คาน้ําหนัก (Impact Factor) คอนขาง
นอย 

ควรมีการสงเสริมกระบวนการ
เผยแพ รผ ล งาน วิ จั ย สู แห ล ง
เผยแพรท่ีมีคุณภาพในระดับท่ี
สูงข้ึน เชน วารสารวิชาการ การ
เผยแพรระดับนานาชาติ โดยการ
จัดทําโครงการ Happy Money 
Research เพ่ือสนับสนุนอาจารย
ท่ีนําผลงานวิจัยไปเผยแพรใน
วารสารท่ีมีคาน้ําหนักสูง 

1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 - - ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายบริหารและ
วิจัย 

2. มีการเผยแพรลงวารสารจํานวน
คอนขางนอย 

3. หลักฐานยังไมครบถวนครอบคลุม
ตัวชี้วัด 

พั ฒ น าก ระบ ว น ก าร ใน ก าร
รวบรวมเอกสารหลักฐาน ให
สอดคลองพรอมรับการตรวจ
ประเมิน 

1 มิ.ย. 2559 31 พ.ค. 2560 - - 
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องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

 

ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

1. ในการดํ าเนิน งานแสดงถึงการ
ประเมินและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง แตวัตถุประสงคของแผน
กําหนดไวไมชัดเจน ทําใหไมสามารถ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือการ
พัฒนาได 

พัฒ นาการจัด ทําแผนบริการ
วิชาการให มีความชัดเจน เชน 
เปาหมาย วัตถุประสงคของแผน 
และตัวบงชี้ใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดย
การปรับปรุงแผนบริการวิชาการ
ในปการศึกษา 2559 

1 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2559 - - ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายบริหารและ
วิจัย 

 

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 
วัน

เร
ิ่ม

ดํา
เน

ินก
าร

 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

1. ในการดํ าเนิน งานแสดงถึงการ
ประเมินและนําผลการประเมินไป

พัฒนาการจัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความ

1 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2559 - - ผศ.ดร.พธูรําไพ ประภัสสร 
รอ งค ณ บ ดี ฝ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

ปรับปรุง แตวัตถุประสงคของแผน
กําหนดไวไมชัดเจน ทําใหไมสามารถ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือการ
พัฒนาได 

ชั ด เ จ น  เ ช น  เ ป า ห ม า ย 
วัตถุประสงคของแผน และตัว
บงชี้ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
 

ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

1. เปาหมายแผนงานอยูในระดับ
ต่ําไมแสดงแรงจูงใจในการทํางาน 

ควรเพ่ิมระดับเปาหมายของแผน เพ่ือ
เป น กลยุ ท ธ เชิ ง รุ ก ใน ก าร พั ฒ น า
คุณภาพของงาน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ 
ดังนี้ 
   1. จัดทําแผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

 
 
 
 

1 ต.ค. 2559 
 
 

 
 
 
 

31 ต.ค. 2559 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
อ.การันต เจริญสุวรรณ 
รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ 
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ขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา/
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 9255  

กําหนดการในการดําเนนิการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

รอ
ยล

ะค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

ใน
กา

รด
ําเ

นนิ
กา

ร 
(ร

อบ
 1

2 
เด

ือน
) 

ผูรับผิดชอบ 

วัน
เร

ิ่ม
ดํา

เน
ินก

าร
 

วัน
สิ้น

สุด
ดํา

เน
ินก

าร
 

คณ ะกรรมการบ ริห ารคณ ะ และ
คณะกรรมการประจําคณะ และมีการ
นําขอเสนอแนะจากปท่ีผานมา เพ่ือหา
มาตรการ/โครงการท่ีจะปรับปรุงตอไป 
   2. ดําเนินการสํารวจความตองการ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุนในปการศึกษา 2559 และ
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในปการศึกษา 2559 

 
 
 
 

1 ต.ค. 2559 

 
 
 
 

31 ต.ค. 2559 

 
 
 

 
- 

 
 

 
 
- 

 

 
 
 
 
 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายบริหารและ
วิจัย 
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การบริหารความเส่ียง 

จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง   

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 เพ่ือทําการวิเคราะหระบุความเสี่ยงระดับคณะฯ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย 

คณบดี ท่ีปรึกษาคณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณะ ประธานโปรแกรมวิชา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ    

ไดรวมกันวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ พบวา ความเสี่ยงประจําปการศึกษา 2558 /  

ปงบประมาณ 2559 มีจํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. จํานวนอาจารยท่ีเขาสูกระบวนการนอยกวาเปาหมาย  

   (โครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ) 

2. ประชาชนและเครือขายในชุมชนเขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

   (โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

3. ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในเกณฑต่ํา  

   (โครงการ “Memorandum of Under Standing”  University of Kuala Lumpur  

   ประเทศมาเลเซีย) 

 ซ่ึงการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับคณะประจําปการศึกษา 2558 / ปงบประมาณ 2559 ได

ดําเนินงานครบรอบ 12 เดือน ดังนั้นจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ

ประจําปการศึกษา 2558 / ปงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558 / ปงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
 

( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก       ( / ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร        ( ) ดานการเงิน       ( / ) ดานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ        ( ) ดานนักศึกษา 
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย    ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

รอยละความ
คืบหนา 

ปญหา/อุปสรรค 

พัฒนาอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย
ท่ี มี ตํ า แ ห น ง
ท า ง วิ ช า ก า ร
น อ ย ก ว า
เปาหมาย 

20 (สูงมาก) 1. จัดการอบรมเรื่อง การออกแบบ
งานวิจัยสูตําแหนงผลงานวิชาการ 

28 มีนาคม 
2559 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
บุญอนนท 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 100% อาจารยท่ีมี 
ความตองการเขา 
อบรมในกิจกรรม 
ติดภาระงาน ทําให 
ไมสามารถเขาอบรมได 

   2. จัดอบรมเก่ียวกับกระบวนการการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแกผูท่ี
เขาเกณฑ 

เมษายน
2559 

อ.การันต  
เจริญสุวรรณ 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 100% อาจารยท่ีมี 
ความตองการเขา 
อบรมในกิจกรรม 
ติดภาระงาน ทําให 
ไมสามารถเขาอบรมได 

   3. จัดอบรมเก่ียวกับการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน 

พฤษภาคม 
2559 

อ.การันต 
 เจริญสุวรรณ 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 100% อาจารยท่ีมี 
ความตองการเขา 
อบรมในกิจกรรม 
ติดภาระงาน ทําให 
ไมสามารถเขาอบรมได 

( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก  () ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร  ( ) ดานการเงิน  ( ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ดานนักศึกษา 
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย  ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
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ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

รอยละความ
คืบหนา 

ปญหา/
อุปสรรค 

สงเสริมและพัฒนา

ชุมชนภาย ใต ห ลั ก

ป รั ชญ า เศ รษ ฐ กิ จ

พอเพียง 

 

ประชาชนและ
เค รื อ ข า ย ใน
ชุมชนเขารวม
กิ จ ก ร ร ม ไ ม
เป น ไป ต าม ท่ี
กําหนด 

16 (สูงมาก) 1. ประสานงานกับผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี
เผื่อกําหนดวัน เวลา ท่ีชุมชนสะดวก
และวางแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
 

ธันวาคม 
2558 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
บุญอนนท 

ดําเนินการประสานงานกับผูนํา 
ชุมชนในพ้ืนท่ี กําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีท่ีจะจัดกิจกรรม 

100% ไมม ี

2. ประชุมอาจารยและนักศึกษาท่ีจะ
ดําเนินงานตามโครงการ 
 

ธันวาคม 
2558 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
บุญอนนท 

จัดประชุมทีมบริการวิชาการ 
และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
ในวันท่ี14 มกราคม 2558 

100% ไมม ี

3. ลงพ้ืนท่ีในการใหบริการวิชาการ 
 

ธันวาคม-
มีนาคม
2559 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
บุญอนนท 

ดําเนินการใหบริการวิชาการ 
ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 18-20 
ธันวาคม 2558 

100% ไมม ี

4. ติดตามผลการดําเนินงาน มกราคม-
กันยายน 
2559 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
บุญอนนท 

ติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม
แตละแผนงานใหเปนไป 
ตามกําหนด 

100% ไมม ี

() ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก () ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ดานการเงิน ( ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  () ดานนักศึกษา 
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย  ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

 
 

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 32 



การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2558      การพัฒนาองคกร | 33 

 

ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความ
เส่ียง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

รอยละความ
คืบหนา 

ปญหา/
อุปสรรค 

“Memorandum of 

Under Standing”  

University of 

Kuala Lumpur 

ประเทศมาเลเซีย 

ทั ก ษ ะ ท า ง
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
อยูในเกณฑต่ํา 

16  
(สูงมาก) 

1. จัดประชุมคณะทํางาน 
 

1  ตุ ล า ค ม 
2558 ถึง 30 
มี น า ค ม 
2559 

งานวิเทศน
สัมพันธและ
โครงการพิเศษ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
23 พฤศจิกายน 2558 

100% ไมม ี

2. กําหนดเปาหมายและคัดเลือก
ผูเขารวมโครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
23 ธันวาคม 2558 

100% ไมม ี

3. ประสานงานกับมหาวิทยาลยัใน
ตางประเทศ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
18 มกราคม 2559 

100% ไมม ี

4. ประชาสัมพันธและสงเสรมิให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
30 มกราคม 2559 

 

100% ไมม ี

5. อบรมนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พรอมดานภาษาอังกฤษ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
12 มีนาคม 2559 

100% ไมม ี

6. สงนักศึกษาไปตางประเทศ ดําเนินการ ในระหวางวันท่ี 1 
มิถุนายน 2559 – 30 กรกฎาคม 

2559 

100% ไมม ี
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การประเมินความเส่ียงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเภทความ
เส่ียง/ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง การ
เปล่ียนแปลง
ระดับความ

เส่ียง 

สรุปความเส่ียง แนวทาง/
มาตรการ

ดําเนนิการในป
ถัดไป 

กอนการ
ประเมิน 

หลังการ
ประเมิน 

ควบคุม
ได 

ควบคุม
ไมได 

1. พัฒนาอาจารยเขา
สู ตํ า แ ห น ง ท า ง
วิชาการ 
C :  Compliance 
ดานการปฏิบัติตาม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
ทรัพยากร 
O : Operation 
ดานการปฏิบัติงาน 
จํานวนอาจารย ท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ
อ า จ น อ ย ก ว า
เปาหมาย 

5 4 20 
(สูง
มาก) 

4 4 16 
(สูง) 

ลดลง   เน่ืองจากกิจกรรมไม
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงไดและมีระดับ
ความเสี่ยงลดลงแต
ยังคงอยู ในระดับสูง 
จึงยกความเสี่ยงเรื่อง
น้ีเปนความเสี่ยงของ
คณะในปงบประมาณ 
2560 ตอไป  โดยมี
แ น ว ท า ง ก า ร
ดําเนินการ ดังน้ี 
   1) กระตุนบุคลากร
ท่ี ถึ ง เก ณ ฑ ก ารข อ
ตําแหนงทางวิชาการ
ใหเห็นถึงความสําคัญ
ข อ ง ก า ร ดํ า ร ง
ตําแหนงทางวิชาการ 
   2 )  ส นั บ ส นุ น
บุ ค ล า ก ร เข า ร ว ม
อบรมท่ีเก่ียวของกับ
การขอตําแหนงทาง
วิชาการท่ีจัดข้ึนจาก
ท้ังหนวยงานภายใน
และภายนอก 
   3 ) จั ด ห า พ่ี เลี้ ย ง
หรือท่ีปรึกษาในการ
จัดทําเอกสารสําหรับ
การขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
 

2. โครงการสงเสริม
แล ะ พั ฒ น า ชุ ม ชน
ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
O : Operation ดาน
การปฏิบัติงาน 

4 4 16 
(สูง) 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

ลดลง   เน่ื องจากโครงการ
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได  จึงจะไมยก
ความเสี่ยงเรื่องน้ีเปน
ความเสี่ยงของคณะ
ในปถัดไป แตยังคงมี
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ประเภทความ
เส่ียง/ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง การ
เปล่ียนแปลง
ระดับความ

เส่ียง 

สรุปความเส่ียง แนวทาง/
มาตรการ

ดําเนนิการในป
ถัดไป 

กอนการ
ประเมิน 

หลังการ
ประเมิน 

ควบคุม
ได 

ควบคุม
ไมได 

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
เครือขายในชุมชนเขา
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ไ ม
เปนไปตามกําหนด 

การดําเนินการ ดังน้ี 
   1) ประสานกับผูนํา
ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีจะจัด
กิจกรรม 
   2) ดํ าเนินการจัด
กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร
วิชาการใน ชุมชน ท่ี
เปนเครือขายความ
รวมมือ 

3. โครงการ 
“Memorandum of 
Understanding” 
University of 
Kuala Lumpur 
ประเทศมาเลเซีย 
S : Strategic ดาน
กลยุทธ 
O : Operation ดาน
การปฏิบัติการ 
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยูในเกณฑ
ต่ํา 

4 4 16 
(สูง) 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

ลดลง   เน่ื องจากโครงการ
สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได  จึงจะไมยก
ความเสี่ยงเรื่องน้ีเปน
ความเสี่ยงของคณะ
ในปถัดไป แตยังคงมี
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
รวมกับมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตอไป 
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สวนที่ 3 
การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
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1. การผลิตบัณฑิต 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ไดมีแผนรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2560 
ท้ังภาคปกติและภาค กศ.บป. (กําแพงเพชร) ดังนี้ 
 

แผนรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. (กําแพงเพชร) คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวนท่ีรับ 

ภาคปกต ิ ภาค กศ.บป. 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร 30 - 

ปริญญาตรี 4 ป       
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ปริญญาตรี 4 ป 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 
30 - 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 40 - 
ปริญญาตรี 4 ป การเงินการธนาคาร 40 40 

  คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 30 
  การจัดการท่ัวไป 30 30 

ปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) การเงินการธนาคาร 40 40 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 30 

ระดับ ปวส. หรือเทียบเทา) การจัดการท่ัวไป 20 30 
บัญชีบัณฑิต การบัญชี 80 30 

ปริญญาตรี 4 ป       
ปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) การบัญชี 20 40 

สําหรับผูสาํเร็จการศึกษาระดบั ปวส. หรือเทียบเทา       
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 30 - 

ปริญญาตรี 4 ป       
  รวม 420 270 
 

 การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF 

องคประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 (สกอ.) ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร 
(มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป
การศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
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 ขอ 
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1 อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสตูร 

        

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถามี) 

        

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา 

        

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

        

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา         

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

        

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนหรือ การประเมินผลการเรยีนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว 

        

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

        

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบัการพัฒนาทาง
วิชาการและ/วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

        

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 
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(Key Performance Indicators) 
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11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

        

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีผลตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

สร
ุปผ

ล 

รอยละของตัวบงช้ี 1-5 100 100 100 100 100 100 100 100 

จํานวนตัวบงช้ีท่ีตองดําเนินการผาน 11 12 10 10 10 11 9 9 

จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผาน 10 12 10 10 10 11 9 9 

คิดเปนรอยละ 90.91 100 100 100 100 100 100 100 

คิดเปนคะแนนเทากับ 4.5 5 5 5 5 5 5 5 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร(คะแนนรายองคประกอบ) โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ 
 

ลําดับ โปรแกรมวิชา 
องคประกอบ 

เฉลี่ย 
เปรียบเทียบ 

1 2 3 4 5 6 ป 2557 ป 2558 

1 การเงินการธนาคาร ผาน 4.45 1.67 1.67 2.75 2.00 2.45 2.42 2.45 

2 การจัดการท่ัวไป ผาน 4.66 3.00 3.63 3.50 4.00 3.63 3.64 3.63 

3 การตลาด ผาน 4.78 2.67 3.33 3.00 2.00 3.20 2.70 3.20 

4 การทองเท่ียวและการโรงแรม ผาน 4.45 2.67 2.96 3.50 3.00 3.29 2.54 3.29 

5 การบัญชี ผาน 4.55 3.00 2.37 2.75 2.00 2.94 2.59 2.94 

6 คอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 4.36 3.00 2.67 3.38 3.00 3.25 3.09 3.25 

7 นิเทศศาสตร ผาน 4.30 2.67 2.96 3.25 2.00 3.11 2.17 3.11 

8 เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง ผาน - 3.33 3.59 3.00 3.00 3.25 2.53 3.25 

คาเฉลี่ยทุกหลักสูตร 3.14 2.71 3.14 

* คะแนนอางอิงตามระบบ CHEQA 3D Online  (23 กันยายน 2559) 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายตัวบงชี้)  โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ 

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

กา
รเ

งิน
กา

รธ
นา

คา
ร 

กา
รจ

ัดก
าร

ทั่ว
ไป

 

กา
รต

ลา
ด 

กา
รท

อง
เที่

ยว
แล

ะก
าร

โร
งแ

รม
 

กา
รบั

ญ
ชี 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

รธ
ุรก

ิจ 

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
กา

รเ
งิน

กา
รค

ลัง
 

คา
เฉ
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1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบรหิารจดัการ
หลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนด โดย สกอ. 

ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน  - 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3.89 4.31 4.56 3.90 4.34 4.08 3.59  - 4.10 

2.2 การไดงานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.76 4.64 5.00 - 4.91 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.50 

3.2 การสงเสรมิและ
พัฒนานักศึกษา 

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.13 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.63 

4. อาจารย 

4.1 การบรหิารและพัฒนา
อาจารย 

2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.50 

4.2 คุณภาพอาจารย 1.00 3.89 5.00 3.89 2.11 1.00 3.89 2.78 2.95 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.25 

5. หลักสูตร 
การเรยีน 
การสอน  

การประเมิน
ผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.63 

5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.50 

5.3 การประเมินผูเรียน 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.50 

5.4ผลการดําเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.94 
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6. สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.63 

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 2.45 3.63 3.20 3.29 2.94 3.25 3.11 3.25 3.14 

ระดับคุณภาพ 
ปาน
กลาง 

ดี ดี ดี 
ปาน
กลาง 

ดี ดี ดี  ดี 

* คะแนนอางอิงตามระบบ CHEQA 3D Online  (23 กันยายน 2559) 

ภาวะการมีงานทําและผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 
(เก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษารหัส 55 และจบปการศึกษา 2557) 

 

โปรแกรมวิชา 

บัญฑิตจบการศึกษา ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

จบ 
มี 

งาน
ทํา 

% 

คว
าม

รู 

คุณ
ธร

รม
 

ทัก
ษะ

ปญ
ญ

า 

ทัก
ษะ

สัม
พั

นธ
 

ทัก
ษะ

ตัว
เล

ข 
รวม 

X  X  X  X  X  X  
1.  การบัญชี 21 20 95.24 4.33 4.65 4.12 4.46 4.15 4.34 
2.  การจัดการท่ัวไป 28 23 82.14 4.22 4.66 4.09 4.22 4.34 4.31 
3. การตลาด 9 9 100 4.29 5.00 4.33 5.00 4.22 4.56 
4.  การเงินการธนาคาร 12 12 100 4.13 3.86 4.80 3.83 3.53 3.89 
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ 38 12 42.85 4.01 4.11 4.01 4.21 4.06 4.08 
6. ทองเท่ียวและการโรงแรม 14 12 85.71 4.11 4.04 3.96 3.93 3.73 3.90 
7. นิเทศศาสตร 19 19 100 3.98 3.84 3.48 3.40 3.52 3.64 
8. เศรษฐศาสตร 0 0 0 - - - - - - 

หมายเหตุ : ไมมีบัณฑติท่ีจบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
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การไดรับรางวัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 

ช่ืองาน / รางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล วัน/เดือน/ป และสถานท่ี 
รางวัลของนักศึกษาชุมนุมศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัย 
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 
To be number one teen 
dancercise 

สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 22  ตุลาคม  2558 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ภาคเหนือ 
น้ําดื่มสิงห แอรโรบิก แหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 5 

บริษัทสิงหคอรเปอเรชั่น จํากัด 14  มีนาคม  2559 

ชนะเลิศอันดับ 1 
KPRU Cheerleading 
Championship 2016 

กองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

27  เมษายน  2559 

รางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
รางวัลชมเชย 
 การแขงขันประกวดมารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี 

18  กุมภาพันธ 2559 

รางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
10 สุดยอดแผนธุรกิจระดับ 
ประเทศ 2016 

กรมเจรจากการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย 

 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ 
DTN Business Plan Award 
2016 “Stars from Thailand, 
Expant to Asean, Goes 
Global” ชื่อแผนธุรกิจ : คัสเตอร
ไรซเบอรรี่ 

กรมเจรจากการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย 

29  เมษายน  2559 

รางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาทองเท่ียวและการโรงแรม 
ชนะเลิศอันดับ 1 
      การแขงขันบารเทนเดอร ใน
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพดาน
การโรงแรม 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การทองเท่ียววิทยาลัยวังไกลกังวล 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

4  กันยายน  2558 

รางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
ชนะเลิศอันดับ 1 
      การแขงขันประกวดรองเพลง
ในงานกินกวยเตี๋ยว เท่ียวเมือง
กําแพง 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา  
จังหวัดกําแพงเพชร 

2 พฤศจิกายน  2558 
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ช่ืองาน / รางวัล ช่ือหนวยงานผูใหรางวัล วัน/เดือน/ป และสถานท่ี 
รางวัลนักรองดีเดน 
     งานราชภฏัวิชาการครั้งท่ี 12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 29  มกราคม  2559 

รางวัลชมเชย 
     การเขียนแผนธุรกิจ : SME 
ไทย กาวไกลสูสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี 

18  กุมภาพันธ 2559 

 

2. การวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
2.1 จํานวนงานวิจัย 

2.1.1 งานวิจัยตามศาสตร  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัยตาม 

ศาสตร ซ่ึงเปนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน และเปนงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนของ
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 6 เรื่อง ดังแสดงใน ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
 

ชื่อผลงานวิจัย ผูดําเนินการวิจัย โปรแกรมวิชาที่สังกัด 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชน 

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา โปรแกรมวิชาการตลาด 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการทําฉากละครเวที 
3 มิติ 

อาจารย ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี โปรแกรมวิชา 
นิเทศศาสตร 

การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอรในรายวิชา 
การรายงานการเงินและการวิเคราะหของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบญัช ีชั้นปที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารยวรรณวณัช ดอนคราม โปรแกรมวิชาการบัญช ี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การเงิน
ธุรกิจทักษะกระบวนการกลุมและความรับผิดชอบของ
นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบมีสวนรวม 

อาจารยคุณัญญา เบญจวรรณ โปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดย
การเรียนการสอนแบบเนนการฝกปฏิบัต ิในรายวิชา
การด าเนินงานและการจัดการครัว สาขาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

อาจารยประพล  จิตคติ โปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร 

แนวทางการเพิ่มมูลคาของน้ําพริกมะพราวใหเปน
ผลิตภัณฑเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของตําบล
ไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร
ทองเที่ยวและการโรงแรม 
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2.1.2 งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 1 เรื่อง คือ แนว
ทางการเพ่ิมมูลคาของน้ําพริกมะพราวใหเปนผลิตภัณฑเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวของตําบลไตรตรึงษ อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท โปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

อนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเพ่ือการพัฒนางานของคณะ จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 
1. งานวิจัยเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการใชภาษาราชการในการเขียนบันทึก

การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  โดยนางสาวสุมิตรา  น้ําทิพย  
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนางานสารบรรณ เพ่ือการติดตอสื่อสารโดยใชระบบเครือขาย

ออนไลน  โดย นางสุภาภรณ  นุชรุงเรือง และคณะ 
3. งานวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการเบิกจายเงินของของคณะวิทยาการจัดการ โดย        

นางมัทรี  ขาวจุย  
 

2.2  ทุน แหลงทุน 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จํานวน 45 เรื่อง รวมเปนเงินท้ังสิ้น  2,842,498.66 โดยแบงออกเปน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 27 เรื่อง เปนเงินท้ังสิ้น 2,511,498.66 บาท งบบํารุง
การศึกษา จํานวน 12 เรื่อง เปนเงินท้ังสิ้น 315,000  บาท และงบของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 6 เรื่อง 
เปนเงินท้ังสิ้น 16,000 บาท ดังตารางท่ี 7-9 

 

 ตารางท่ี 7  แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2559  
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันภาพ

แนวโนมการเปล่ียนแปลง และ
ภาพ อนาคต ท่ีคาดห วังขอ ง 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน 
ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 
ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา 
อ.อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 
อ.นิวดี  คลังสีดา 
อ.สาวิตรี  พรหมรักษา 
 
 

100,000 
(100,000บาท/8คน = 12,500 บาท) 

 

2 การประเมินแผนยุทธศาสตร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร ป....... 

ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน 
ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 
ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา 
อ.อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 
อ.นิวดี  คลังสีดา 
อ.สาวิตรี  พรหมรักษา 

100,000 
(100,000บาท/8คน = 12,500 บาท) 
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
3 การพัฒนาแผนกลยุทธศาสตร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร ป...... 

ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน 
ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 
ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา 
อ.อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 
อ.นิวดี  คลังสีดา 
อ.สาวิตรี  พรหมรักษา 

100,000 
(100,000บาท/8คน = 12,500 บาท) 

 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑบนฐาน
มรดกทางวัฒนธรรมของตําบล
ไตรตรึงษ  เพ่ือสนับสนุนการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร 

นายศุภโชคชัย  นันทศรี  
นางสาววนัสนันท  นุชนารถ  
นางสาวยุชิตา  กันหามิ่ง  

80,000 
(80,000บาท/3คน=26,666.66บาท) 
(26,666.66บาทx2คน=53,333.33
บาท) 

 

5 แนวทางการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 

ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา 
ผศ.อิสรีย  ดอนคราม 
รศ.กวี  ครองแกว 
ผศ.ถมรัตน  เงินทอง 
อ.ชลชลิตา แตงนารา 
อ.สมหญิง กัลปเจริญศรี 

218,100 
(218,100บาท/6คน = 36,350 บาท) 

(36,350บาทx2คน=72,700บาท) 

 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑและการ
วางระบบบริหารจัดการทาง
การเงินของกลุมวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมบานเรือนไทยและ
กะลามะพราวสู ศักยภาพการ
แขงขันในตลาดอาเซียน 

อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
 

450,000  

7 การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว
อุทยานประวัติศาสตรในเขต
ภาคเหนือตอนลางของประเทศ
ไทย 

อ.ประพล  จิตคติ  
อ.ภัทรวดี  ไกรจันทร  
อ.พิมพิศุทธ์ิ  ชูสุข 

250,000 
(250,000บาท/3คน=83,333.33บาท) 
 

 

8 รูปแบบการปลูกจิตสํานึกการ
อ นุรักษ และพัฒ นาการเห็ น
คุณ ค า  แหล งมรดก โลกทาง
วัฒนธรรม ของประเทศไทย 
โดยการมีสวนรวม 
 
 

ผศ.อิสรีย  ดอนคราม 
ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา  
รศ.กวี  ครองแกว 
ผศ.ถมรัตน  เงินทอง 
ผศ.สุนทร  หิรัญวงษ 
รศ.ธารทิพย  ธรรมสอน 
อ.สมหญิง  กัลปเจริญศรี 

395,808 
(395,808บาท/7คน = 56,544 บาท) 
(56,544บาทx3คน=169,632บาท) 

 

9 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากร
ม นุ ษ ย ส า ย ส นั บ ส นุ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 
ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

200,000  

10 การพัฒนากลยุทธทางการตลาด
ผ ลิตภั ณ ฑ ข าวกล อ งงอก  สู
มาตรฐานสินคาเกษตร 
 

อ.วรรณพรรณ  รักษชน  
อ.ศิริพร  โสมคําภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

200,000  
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
11 การพัฒนากิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใน ตํ าบลคณ ฑี  อํ า เภอ เมือ ง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ชญานันท  ศิริกิจเสถียร  
อ.วีรวรรณ  แจงโม  
อ.นงลักษณ  จิ๋วจู 
อ.ประพัสสร บัวเผ่ือน  
อ.ชูเกียรติ  เน้ือไม  
อ.วิษณุเดช  นัยไชยแกว 

150,000  

12 พัฒนารูปแบบการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมเชิ งสร างสรรค ใน
จังหวัดกําแพงเพชร  

อ.ยุชิตา  กันหาม่ิง  
ผศ.ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  
อ.การันต  เจริญสุวรรณ  
อ.สุภาภรณ  หม่ันหา  
อ.สุภโชคชัย  นันทศรี  
อ.วิศณุเดช  นันไชยศรี 

150,000  

13 การพัฒนาการลดตนทุนและ
เพ่ิมผลตอบแทนของการปลูก
ขาวสายพันธุ พ้ืนเมืองในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร 
 

อ.ศิริพร  โสมคําภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ 

100,000  

14 การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมี
สวนรมของตําบลท าขุนราม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ 
ผศ.ชาลี  ตระกูล 

120,000  

15 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออก
กลางคันของนักศึกษาหลักสูตร
บัญ ชีบัณ ฑิ ตคณ ะวิทยาการ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
กําแพงเพชร 

อ.พิมพผกา  มีบัว  
ผศ.อนุ  ธัชะพงษ 
ผศ.อมรา  ครองแกว 

25,000  

16 ก าร พั ฒ น าก ารแ ป รรู ป พื ช
สมุนไพรตามภูมิปญญาทองถิ่น 
จากทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
 

อ.นงลักษณ  จิ๋วจู 
อ. ทิพยวรรณ  ศิบุญนันท 
อ. ชญานนันทศิริกิจเสถียร 
อ.ชูเกียรติ  เน้ือไม 
อ.ประพัสสร   บัวเผ่ือน 
อ.วีรวรรณ  แจงโม 
อ.ภัตราภรณ  อารีเอื้อ  
อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ 

50,000  

17 แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ
จากไม สักของชุมชนตําบอล
โก สัม พี  อํ า เภอ โก สัม พี นคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 
 

อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา  
อ.ศิริพร  โสมคําภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
อ.คุณัญญา  เบจวรรณ 

100,000  

18 ผลของการจัดการเรียนรูโดยใช
กรณี ศึกษาท่ี มีตอผลสัมฤท ธ์ิ
ทางก าร เรี ย น  ราย วิชาก าร
จัดการเชิงกลยุทธของนักศึกษา
ปท่ี3 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร 
 

10,000  
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
19 การจัดกระบวนการเรียนรูแบบ

มีสวนรวม ในการจัดการเรียน
รายวิชาหลักการลงทุนและการ
วิ เค ร าะ ห ห ลั ก ท รั พ ย  ข อ ง
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

อ.ศิริพร  โสมคําภา 10,000  

20 ความพึงพอใจของนักศึกษาหมู
เรียน 5614201 ท่ีเรียนวิชาการ
วางแผนและการควบคุมกําไร 
โดย วิ ธีก ารสอนด วยการจั ด
สัมมนาวิชาการ 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
 
 

 

10,000  

21 การ พั ฒ นาก ารบ ริ ห ารก าร
จัดการ เพ่ือสรางโอกาสทาง
การตลาด  ของก ลุ ม โอทอป 
(OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาด
ยอมในอําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.นงลักษณ  จิ๋วจู  
อ.ทิพยวรรณ  ศิบุญนันท 
อ.ชญานันท  ศิริกิจเสถียร  
อ.ชูเกรียติ  เน้ือไม   
อ.ประพัสสร  บัวเผ่ือน  
อ.วีรวรรณ  แจงโม 

80,000  

22 การ พั ฒ นาศู นย ก าร เรี ย น รู
เศรษฐกิจปาชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับชุมชน
บานเขาวังเยี่ยม ตําบลนาบอคํา 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 

อ.คุนัญญา  เบจวรรณ  
อ.ศิริพร  โสมคําภา   
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา  
อ.พิมพผกา  วงศกองแกว  

120,000  

23 การพัฒนาเครื่องปอกมะพราว 
และเครื่องกวนมะพราวแบบ
อัตโนมัติ 

อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
อ.วสันต  เพชรพิมูล 

60,000 
(60,000บาท/2คน = 30,000 บาท) 

 

24 แ น วท างก า ร พั ฒ น าแ ห ล ง
ทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียว
เพ่ื อ เศรษฐกิ จชุมชน ท่ียั่ งยืน 
ตํ าบ ล ท า ไม  อํ า เภ อ พ ร า น
กระตาย จังหวัดกาํแพงเพชร 
 
 

อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา  
อ.ศิริพร  โสมคําภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
อ.คุนัญญา  เบญจวรรณ  
อ.พิมพผกา  มีบัว  
อ.ประพล  จิตคติ  

50,000  

25 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรม
การบริ โภคด วยปญ ญ าของ
เยาวชนในสถานศึกษา จังหวัด
กําแพงเพชร 

 

ผศ.ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร 
รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ   
ผศ.ดร.วีรวรรณ  วงศปนเพ็ชร 
ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย 
อ.พัตราภรณ  อารีเอื้อ 
อ.ศุภโชคชัย  นันทศร ี
อ.ชลธิชา  แสงงาม 
อ.วิษณุเดช  นันไชยแกว 

80,000 
(80,000บาท/8คน = 10,000 บาท) 
(10,000บาทx7คน=70,000บาท) 

ไมขอรับทุน
เน่ืองจาก

งบประมาณนอย 

26 รูปแบบการบริหารจัดการ
เครือขายชุมชนในการจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ   
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร  
ผศ.ดร.วรางคณา จันทรคง  
อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ 

120,000 
(120,000บาท/4คน = 30,000 บาท) 

(30,000บาทx3คน=90,000บาท) 
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
27 ตั ว แ บ บ แ ล ะ แ น ว ท า งก า ร

ยกระดับการจัดการคุณภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด
กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญู 80,000  

รวม 2,511,498.66  
 

 ตารางท่ี 8   แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบบํารุงการศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ 2559  
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) 
1 การพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของ
ก ลุ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  ใน จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร 

อ.วรรณวณัช  ดอนคราม 40,000 

2 แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร ส ร า ง
ความ สัม พั นธ กั บ ส่ื อมวลชน ใน งาน
ประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐใน
จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ประจักษ  กึกกอง 40,000 

3 ตัวแบบวัฒนธรรมองคกรของธุรกิ จ
อุตสาหกรรมในจังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ปาณิสรา  จรัสวิญู 40,000 

4 การพัฒนาหลักสูตรการทองเท่ียวและ
การโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตามความตองการของผูใช
บัณฑิต จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท  
อ.สุภาภรณ  หม่ันหา  
อ.ประพล  จิตคติ  
อ.ยุชิตา  กันหาม่ิง    

40,000 

5 คุณ ลั ก ษ ณ ะ ขอ ง บั ณ ฑิ ต ส าข า วิช า
เศรษฐศาสตรตามความตองการของ
ตลาดแรงงานในจังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ชญานนันท  ศิริกิจเสถียร  
อ.วีรวรรณ  แจงโม  

40,000 

6 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน รายวิชาการ
เปนผูประกอบการสําหรับ นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 10,000 

7 ระบบบริหารจัดการ มคอ.3 และ มคอ.5 
ออนไลน 
 

นายอมร  วรรณรักษ 
ผศ.ปาณิสรา  จรัสวิญู 
อ.มนตรี  ใจแนน 
อ.ชญานนันท  ศิริกิจเสถียร 
 

10,000 

8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิจัย
เปนฐานในรายวิชาการดําเนินงานและ
การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สําหรับนักศึกษาชั้นป ท่ี  2 โปรแกรม
วิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม คณะ
วิทยาการจัดการ   

อ.ยุชิตา  กันหาม่ิง 10,000 
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) 
9 การจัดเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน

ฐานวิชาฐานขอมูลและการประยุกตใชใน
งานธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาข า วิช าคอม พิ ว เตอ ร ธุ รกิ จ ธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.ชลธิชา  แสงงาม 10,000 

10 การพัฒนาเว็ปไซตคณะวิทยาการ ให
สอดคลองกับการจัดอันดับเว็ปโอเมตริกซ 
 

อ.วัชรินทร  ปญญาแสน  
อ.พรพรรณ  สอนสุวิทย  
อ.ชูวิทย เน้ือไม  
 

25,000 

11 การวิเคราะหอุปสงคการบริโภคขาว
อินทรีย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 

อ.วิษณุเดช  นันไชยแกว  
ผศ.ชาลี  ตระกูล   
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ  
อ.ชญานนันท  ศิริกิจเถียร  
อ.วีรวรรณ  แจงโม  

25,000 

12 การ พัฒ นาระบบอาจารย ท่ี ป รึ กษ า
ออนไลน 
 

อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ  
อ.มนตรี  ใจแนน  
อ. พลอยพรรณ  สอนสุวิทย 
อ.จักรพันธ  หวาจอย  
อ.ชลธิชา  แสงงาม  

25,000 
 

รวม 315,000 
 

 ตารางท่ี 9   แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2559  
 

ช่ือผลงานวิจัย ผูดําเนินการวิจัย จํานวนเงิน 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 2,000 
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการทําฉากละครเวที 3 มิต ิ อ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี 2,000 
3. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอรในรายวิชา การรายงาน
การเงินและการวิเคราะหของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ช้ันปท่ี 3 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารยวรรณวณัช ดอนคราม 2,000 

4. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การเงินธุรกิจทักษะ
กระบวนการกลุมและความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนแบบมี
สวนรวม 

อาจารยคุณัญญา เบญจวรรณ 2,000 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการเรียนการสอน
แบบเนนการฝกปฏิบัติ ในรายวิชาการด าเนินงานและการจัดการครัว 
สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารยประพล  จิตคต ิ 2,000 

6. แนวทางการเพ่ิมมูลคาของนํ้าพริกมะพราวใหเปนผลิตภัณฑเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวของตําบลไตรตรึงษ  อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 6,000 

รวม 16,000 
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2.3 จํานวนอาจารยผูทําวิจัยตออาจารยท้ังหมด 

       คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยทั้งสิ้น จํานวน 43 คน โดยมีผูทําวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 90.70 ของผูทําวิจัยตออาจารยท้ังหมด 
 

2.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร (แยกฐาน) 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพร  

จํานวน 33 เรื่อง โดยแยกตามฐานการตีพิมพเผยแพร ดังนี้  
1. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในป 2559 จํานวน 22 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 10 
2. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในราย 

งานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการะดับชาติท่ีไมอยูในฐานในป 
2559 จํานวน 4 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 11 

3. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีปรากฏ 
อยูในฐาน TCI กลุมท่ี 2 ใน ป 2559 จํานวน 2 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 12 

4. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีปรากฏ 
อยูในฐาน TCI กลุมท่ี 1 ใน ป 2559 จํานวน 5 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 10 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในป 2559 (22 เรื่อง) 

ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
1 การพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา

ทักษ ะก าร พู ด ให กั บ นั ก ศึ กษ า
โปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและ
การโรงแรม 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5  
Proceeding ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 0.20 

2 แนวทางการพัฒนาการปฏิ บั ติ
หนาท่ีของตํารวจชุมชสัมพันธ 
(โคบัง) จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5  
Proceeding ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ , 
อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ
ศิร ิ

0.20 

3 แนวทางการพัฒนากระบวนการ
จัดการทางธุรกิจ:กรณีศึกษากลุม
ตัดเย็บเส้ือผาบานคลองแตงโม 
ต.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5  
Proceeding ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อ.พัตราภรณ  อารีเอื้อ 
อ.ศิริพร  โสมคําภา 
และ อ.วรรณพรรณ  รักษชน 

0.20 

4 การจัดเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลัก วิชาการจัดการการตลาด 
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า  ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ2015” วิจัย
เพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม
อาเซียน  Proceeding คณ ะ วิทยาการ
จัดการ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือ 
 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 0.20 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 

5 การบูรณาการระหวางการบริการ
ทางวิชาการกับการเรียนการสอน 
ก าร วิ จั ย  แ ล ะ ก า รท า นุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม : 
กรณี การจัดการเรียนการสอน 
การตลาด 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ2015” วิจัย
เพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม
อาเซียน  Proceeding คณ ะ วิทยาการ
จัดการ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคเหนือ 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 0.20 

6 การเปรียบ เทียบผลการศึกษา
รายวิชาภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีมผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ2015” วิจัย
เพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม
อาเซียน  Proceeding คณ ะ วิทยาการ
จัดการ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือ 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 0.20 

7 บทบาทครูในการสงเสริมความรู
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ2015” วิจัย
เพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม
อาเซียน  Proceeding คณ ะ วิทยาการ
จัดการ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือ 

ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ 0.20 

8 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
และผลตอบแทนจากการปลูกขาว
ระหวางพันธุขาวตาแหงกับพันธุ
ไรซเบอรรี่ ของเกษตรกรตําบลทา
ไม อําเภอพรานกระตาย จังหวัด
กําแพงเพชร  
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ2015” วิจัย
เพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม
อาเซียน  Proceeding คณ ะ วิทยาการ
จัดการ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือ 

อ.นงลักษณ  จิ๋วจู 0.20 

9 ระบบบัญชีการเงินของโครงการ
ห น่ึ ง ตํ า บ ล  ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ 
กรณีศึกษากลุมแมบานชุมชนปน
ดําริห อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ2015” วิจัย
เพ่ือสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม
อาเซียน  Proceeding คณ ะ วิทยาการ
จัดการ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือ 
 

อ.ทิพยวรรณ  ศิบุญนันท 0.20 

10 การถอดบทเรียนความสําเร็จการ
เปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือนํามาพัฒนา ชุมชน
บานวังนํ้าแดง หมู ท่ี 5 ตําบลทา
มะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
Proceeding ส ถา บั น วิจั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.นงลักษณ  จิ๋วจู,  
อ.ทิพยวรรณ  ศิบุญนันท,  
ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ,  
อ.ชญานนันท  ศิริกิจเสถียร, 
อ.ชูเกียรติ  เน้ือไม และ  
อ.ประพัสสร  บัวเผ่ือน 

0.20 

11 การนอมนําแนวคิดหลักปรัชญา
ขอ ง เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง สู ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน  ในคณ ะ วิทยาการ
จั ดก าร  ม ห า วิทย า ลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
Proceeding ส ถา บั น วิจั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.ชญานนันท  ศิริกิจเสถียร 
และ อ.วีรวรรณ  แจงโม 

0.20 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 

12 กลยุทธการพัฒนาตลาดเกษตรมอ
กลวยไขเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
Proceeding ส ถา บั น วิจั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

อ.ประพล  จิตคติ, 
อ.การันต  เจริญสุวรรณ, 
อ.สุภาภรณ  หม่ันหา และ  
อ.ยุชิตา  กันหาม่ิง 
 

0.20 

13 แ น วท างก า รป ระ ช า สั ม พั น ธ
ผ ลิตภัณ ฑ เม่ีย งนครชุม  ตําบล   
นคร ชุม  อํ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วัด
กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
Proceeding ส ถา บั น วิจั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.การันต  เจริญสุวรรณ 0.20 

14 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการ
บั ญ ชี ท่ี พึ งป ระส งค ต าม ความ
ตองการของผูใชบัณฑิต  
ในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดกําแพงเพชร 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
Proceeding ส ถา บั น วิจั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.นงลักษณ  จิ๋วจู,  
ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ และ 
อ.ทิพยวรรณ  ศิบุญนันท 

0.20 

15 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอและความตองการการ
แ น ะ แ น ว เ ข า ศึ ก ษ า ต อ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
Proceeding ส ถา บั น วิจั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.สุภาภรณ  หม่ันหา 0.20 

16 การศึกษาผลการจัดการเรียนการ
ส อ น ร าย วิ ช า  เศ รษ ฐ ศ าส ต ร
เบ้ืองตน 

รายงาน สืบ เน่ืองการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี  3 Proceeding คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.วิษณุเดช  นันไชยแกว 0.20 

17 ผลกระทบ ขอ ง ศักยภ าพ ด าน
เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ ท่ี มี ต อ
ประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิ
สติกสของอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

รายงาน สืบ เน่ืองการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี  3 Proceeding คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  
ดร.กัญฐณา  ดิษฐแกว  
อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ
ศิร ิ

0.20 

18 ผลการใหบริการวิชาการ เรื่องการ
ตกแต งภาพ บุคคลและภาพวิว
ทิวทัศนดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอรกราฟก 

รายงาน สืบ เน่ืองการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี  3 Proceeding คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ  
อ.มนตรี  ใจแนน  
อ.ชลธิชา  แสงงาม  
อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย  
อ.จักรพันธ  หวาจอย 
 

0.20 

19 การศึกษาปญหาและปจจัยท่ีสงผล
ต อ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รแ ห ล ง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกร
ในจังหวัดกําแพงเพชร 

รายงาน สืบ เน่ืองการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี  3 Proceeding คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท  
ผศ.ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  
อ.ยุชิตา  กันหาม่ิง 

0.20 

20 การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษ ฐกิ จพ อ เพี ย งและป จจั ย
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของกลุม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร 

รายงาน สืบ เน่ืองการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี  3 Proceeding คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 0.20 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 

21 ความรู ทัศนคติ และความตองการ
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ใน ก าร เข า สู ต ล าดแ รงงาน ใน
ประชาคมอาเซียน 

รายงาน สืบ เน่ืองการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี  3 Proceeding คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร  
อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ
ศิร ิ

0.20 

22 กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ออมสินภาค 7 

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและ
การส่ือสาร (BEC Journal) ปท่ี 10 ฉบับท่ี 
2 ประจําเดือนเมษายน – กันยายน 2558 

นางชนิกา  พิพัฒนานิมิต 
รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ    

0.20 

 

         ตารางท่ี 11  แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานในป 
2559 
  

ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
1 The Development of 

Students’ Competency in 
Three Dimensions of Stage 
Play Screen 

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรและพลังงาน ครั้งท่ี 7 
Proceeding  
( The 7 th International Science, 
Social Science,Engineering and 
Energy Conference: I-SEEC 2015) 

อ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 0.40 

2 The Factors Influencing 
Absorptive Capacity to the 
Internationalization of Small-
Medium Enterprises in 
Thailand 

Proceeding of The 5th Business, 
Economics and Communications 
International Conference 

อ.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 0.40 

3 Intrusion Detection Model 
Based on Ensemble Learning 
for U2R and R2L Attacks 
 

Proceeding2015 7th International 
Conference on Information 
Technology and Electrical 
Engineering (ICITEE), Chiang Mai, 
Thailand 

อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย 0.40 

4 A Conceptual Framework of 
Strategic Talent Management 
and Firm Success 

Proceeding :Allied Academies Fall 
International Conference in Las 
Vegas 

ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย 0.40 
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       ตารางท่ี 12 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมท่ี 2 ในป 2559  
 

ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
1 การพัฒนากลยุทธการส งเสริม

กาสรดําเนินงานกลุมออมทรัพย
เพ่ือการผลิตในจังหวัดนครสวรรค 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษศาสตรและ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ท่ี  1 0  ฉ บั บ ท่ี  2 
(พฤษภาคม –สิงหาคม 2558) 

นางสาวรุจิราพร  หงสทอง 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 
ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

0.60 

2 กลยุทธการพัฒนาบุคลากรสายการ
สอน ใน วิทย า ลั ย เทค นิ ค  ขอ ง
สํา นั ก งานคณ ะกรรมการการ
อ า ชี วะ ศึ ก ษ า  เข ต ภ าค เห นื อ
ตอนลาง 

ว า ร ส า ร ก า ร วิ จั ย  “ก า ส ะ ล อ ง คํ า ” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปท่ี 9 ฉบับ
ท่ี 1 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2558 
 

นายนลธวัช  ยุทธวงศ 
ผศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ 

0.60 

 

         ตารางท่ี 13 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมท่ี 1 ในป 2559 
 

 

ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
1 การพัฒ นากลยุทธการจัดการ

ความรู ของสถาน ศึกษา สั งกั ด
สํา นั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก ารศึกษ า
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
และ 2 

วารสารศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัย
นเรศวร  ปท่ี 17 ฉบับท่ี 2  ประจําเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2558 
 

นางณัฐกรณ  สารปรัง 
รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ            

0.80 

2 กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิช าชีพ ขอ งครูอ า ชี ว ศึ กษ าใน
สถาน ศึกษ า ขอ งสถาบั นก าร
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

วารสารครุศาสตร ปท่ี 43 ฉบับท่ี 4 เดือน
ตุลาตม – ธันวาคม 2558 

นางดัชนีย  จะวรรณะ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

0.80 

3 การพัฒนา  กลยุทธการบริหารงาน
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
ท่ี 9.2 จังหวัดเพชรบูรณ 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร ปท่ี 
10  ฉ บับ พิ เศษ  “งานประ ชุม สัมมนา
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
น าน าช า ติ  เค รื อ ข า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15” 
(กรกฎาคม 2558) 

นายไทยบุญยงค  พวงพีอภิชัย 
ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

0.80 

4 การพัฒนารูปแบบ  การจัดการ
ความรูของวิทยาลัยสารพัดชางใน
เขตภาคเหนือตอนลาง 

วารสารวิชาการเครือข ายบัณฑิ ตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปท่ี 5 ฉบับ
พิเศษ ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการ
นําเสนอผลงานผลงานวิจัยระดับชาติและ
น าน าช า ติ  เค รื อ ข าย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี  15  
(กรกฎาคม 2558) 
 

นางปฏิมา  พุฒตาลดง 
ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษนายะ 

0.80 
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2.5 เครือขาย 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการมีการสรางเครือขายดานการวิจัยกับหนวยงาน

ภายนอก ดังนี้  
      1. คณะฯ มีการจัดทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน  ไดแก มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือรวมกันจัดกิจกรรมวิชาการดานการวิจัยและรวมแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานอ่ืน ๆ  โดย
คณะฯ จะมีการเขารวมกิจกรรมกับเครือขาย ดังนี้ 
               1)  คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ปละ 30,000 บาท 
                   2) คณะฯ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีรับหนาท่ีจัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดสง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเขารวมกิจกรรม 
                   3) คณะฯ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีรับหนาท่ีจัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดสง
บุคลากรของคณะฯ เขารวมนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ 
              โดยในการจัดกิจกรรมในแตละป มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือท่ีเปนเครือขายจะผลัดกันเปน
เจาภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนเจาภาพในการจัด
กิจกรรมฯ โดยการจัดการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสูสังคมอาเซียน
และสากล” ในวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงคณะฯ ไดจัดสงอาจารยเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ รวมท้ังสิ้น 6 คน 
โดยนําเสนอแบบ Oral presentation จํานวน 1 คน และนําเสนอแบบ Poster จํานวน 5  คน  
       2. คณะฯ เขารวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
3. บริการวิชาการแกชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน  

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน 10 โครงการ ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 

5 การพัฒนากลยุทธการเสริมพลัง
อํานาจครูโรงเรียน สังกัดเทศบาล
ในกลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นท่ี 
18 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร ปท่ี 
10  ฉ บับ พิ เศษ  “งานประ ชุม สัมมนา
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
น าน าช า ติ  เค รื อ ข า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15” 
(กรกฎาคม 2558) 
 

นางศรีรัตน  วงษวิรัตน 
ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

0.80 

 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 55 

 



 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2558  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 56 

 
      ตารางท่ี 14   แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการรวมมือกับทองถ่ิน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ชุมชน/ทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
1. ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมความกตัญู
ใหกับเด็กและเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร 
ประจําปงบประมาณ 2559 บรรยายพิเศษ 
เรื่อง “พอ” ฮีโรคนแรกของลูกชาย และ
ความรักครั้งแรกของลูกสาว 
 

องคการบริหารสวน
จังหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.ปาจรีย  
ผลประเสริฐ และคณะ 

50,000 

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ชุมชนไตรตรึงษ  ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
บุญอนนท  

 

100,000 

3. โครงการยกระดับธุรกิจชุมชน  ชุมชนบานหนอง
จอกพัฒนา 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการท่ัวไป 

อาจารยพลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐศิริ  

 

40,000 

4. โครงการการจัดการการเงินเพ่ือชุมชน  กลุมวิชาสาหกิจ
ชุมชนบานหนอง

หลวง 

โปรแกรมวิชาการเงิน 
และการธนาคาร  
อาจารยศิริพร  

โสมคําภา 

40,000 

5. โครงการสงเสริมทักษะการนําเท่ียวเพ่ือ
ชุมชน 

ชุมชนไตรตรึงษ โปรแกรมวิชาการ
ทองเท่ียวและการ

โรงแรม 
อาจารยประพล   

จิตคติ  

40,000 

6. โครงการพัฒ นาทักษะความรูด าน
สือ่สารมวลชน 

ชุมชนไตรตรึงษ โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร 

อาจารยธัญรดี บุญปน 

40,000 

7. โครงการจัด ทําบัญชีครัว เรือน  เพ่ือ
เสริมสรางภูมิปญญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ชุมชนบานเพชร
นคร 

โปรแกรมวิชาบัญชี 
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ 

 

40,000 

8. โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชิง
ปฏิบัติการในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 

ชุมชนหนองหลวง 
อ.ลานกระบือ 
และชุมชนทาขุน
ราม อ.เมือง  

โปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร 

อาจารยวีรวรรณ  
แจงโม  

 

40,000 
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3.2 โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ 
      คณะวิทยาการจัดการมีโครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ จํานวน 2 โครงการ 

ดังนี้ 
1. โครงการส งเสริม และพัฒนาชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อ ง  

“การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ  และกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน” ผู รับผิดชอบโครงการ คือ                 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

2. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสรางภูมิปญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ  โปรแกรมวิชาบัญชี 

 
3.3 เครือขายดานการบริการวิชาการแกชุมชน 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการมีการสรางเครือขายดานการบริการวิชาการ

กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก จัดโครงการ/กิจกรรม จํานวน 1 โครงการ ดังนี้  
1. คณะวิทยาการจัดการรวมกับสํานักบริการและจัดหารายได และองคการบริหารสวนจังหวัด

กําแพงเพชร จัดโครงการปลูกจิตสํานึกและสงเสริมความกตัญูใหกับเด็กและเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร 
ประจําปงบประมาณ 2559 บรรยายพิเศษ เรื่อง “พอ” ฮีโรคนแรกของลูกชาย และความรักครั้งแรกของ    
ลูกสาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ชุมชน/ทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
9. โครงการคอมพิวเตอรธุ รกิจบริการ
วิชาการสูชุมชน 

โรงเรียนสห
วิทยาคม 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

อาจารยมนตรี  ใจแนน 

40,000 

10 . โค รงการ พั ฒ น ากลุ ม ผู ผ ลิ ต แล ะ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 

ชุมชนตาง ๆ ใน
จังหวัดกําแพงเพชร  

โปรแกรมวิชาการ
ตลาด 

ผศ.อิสรีย  ดอนคราม  

40,000 

รวม 470,000 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม   มีจํานวน 5 โครงการ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดําเนินกิจกรรมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียดการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานท่ี 

1 21 – 24 
มิ.ย.2558 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2 3 ก.ย. 2558 โครงการไหวครคูณะวิทยาการจดัการ ณ หองประชุมช้ัน 8คณะวิทยาการจัดการ 

3 12 ก.ย. 2558 โครงการสานสมัพันธนองพ่ีวิทยาการจัดการ  ณ คณะวิทยาการจดัการ และโรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

4 26 - 28 
พ.ย. 2558 

โครงการทํากระทงอยางไทยดวยใบตองและวัสดุธรรมชาต ิ ณ คณะวิทยาการจดัการและลานหนาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชต ิ

5 5 มกราคม 2559 กิจรกรมทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญคณะ ณ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

6 5 มกราคม 2559 กิจกรรมปใหมคณะวิทยาการจัดการ ณ หองภัตตาคาร ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 

7 29 มกราคม 25559 การแสดงดนตรีและนาฎศลิปนานาชาติ ณ บริเวณลานหนาหอประชุมทีปงกรรัศมโีชติ  
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

8 29 มีนาคม – 2 
เมษายน 2559 

โครงการอบรมคายเยาวชนนาฏศลิป  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถาน 
จังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 

9 19 เมษายน 2559 พิธีรดนํ้าดําหัวอดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ บานพัก ผศ.สุวัฒน  นาคณาคปุต 
10 27 เม.ย. 2559 สงกรานตราชภัฏ ณ บริเวณอาคารเรยีนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
11 7 พ.ค. 2559 โครงการบายศรสีูขวัญ สานสัมพันธมิตรภาพนองพ่ีวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ
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ท่ี วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานท่ี 

1 21 – 24 
มิ.ย.2558 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2 3 ก.ย. 2558 โครงการไหวครคูณะวิทยาการจดัการ ณ หองประชุมช้ัน 8คณะวิทยาการจัดการ 

3 12 ก.ย. 2558 โครงการสานสมัพันธนองพ่ีวิทยาการจัดการ  ณ คณะวิทยาการจดัการ และโรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

12 15 ก.ค. 2559 แหเทียนเขาพรรษา ณ วัดวังยาง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
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1.2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  

คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
โดยการปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ อาทิเชนกิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษากิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ีวิทยาการจัดการ กิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญ
คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมทํากระทงอยางไทยดวยใบตองและวัสดุธรรมชาติกิจกรรมสงกรานตราชภัฏและ
การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายดวยผาไทยในทุก ๆ วันศุกรของสัปดาห เปนตน  

 

1.3 งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน และเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น  
  1.3.1งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน 
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีดา ไดดําเนินการจัดทําวิจัยการบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม : กรณี       
การจัดการเรียนการสอนการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาบริบทของการจัดงานประเพณีของจังหวัด
กําแพงเพชร และความตองการรับบริการวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ 2. พัฒนาวิธีการบูรณาการ
ระหวางการบริการทางวิชาการเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 3. ประเมินผล
วิธีการบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม : กรณีการจัดการเรียนการสอนการตลาด 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการบูรณาการการเรียน   
การสอนและวัฒนธรรมไทยในรายวิชาดําเนินการและการจัดทําอาหารไทย เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยดานอาหารไทย 5 ภาค และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานในอนาคต 
  

1.3.2 การเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกดังนี้ 
  1. การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก โดยไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ดานศิลปวฒันธรรมกับหนวยงานภายนอก อาทิเชน ชุมชน หนวยงานของจังหวัด ซ่ึงมีการเผยแพรกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ เชน งานแหเทียนขาวพรรษา กิจกรรมลอยกระทง ประเพณีสารทไทยกลวยไขกําแพงเพชร  
ประเพณีนบพระเลนเพลง ประเพณีสงกรานต ฯลฯ ซ่ึงการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมดังกลาวเปนการ
เผยแพรกิจกรรมและประชาสัมพันธไปโดยอัตโนมัติ พรอมท้ังมีการแจกเอกสารแผนพับเก่ียวกับประวัติความ
เปนมาและ ความสําคัญของวันดังกลาว  
   2.การดําเนินกิจกรรมภายใน จัดโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
ใหกับนักศึกษา เชน กิจกรรมทํากระทง การทําพานไหวครู ประเพณีสงกานตราชภัฎ ประเพณีลอยกระทงการเขา
รวมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาโปรแกรมตาง ๆ ฯลฯและไดดําเนินการเผยแพรกิจกรรมดังกลาวขางตนผานสื่อ
ออนไลนของคณะ คือ เผยแพรผาน Website, Facebook, Page ของคณะวิทยาการจัดการ และ Facebook 
Page ของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
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1.4 เครือขาย 

  คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินกิจกรรมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตาง ๆ  อาทิเชน สํานักสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม องคการ
บริหาร - สวนจังหวัดกําแพงเพชร สํานักวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ฯลฯซ่ึงนอกเหนือจากนี้ คณะวิทยาการจัดการยังไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมกับ 

UNIVERSITY OF DANANG, UNIVERSITY OF ECONOMICS ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหวางวันท่ี       
21 – 24 มิถุนายน 2558 
 
การบริหารจัดการ 
 

แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
 

ใน ก าร พั ฒ น าคณ ะวิท ย าก ารจั ด การ ได มี ก าร ดํ า เนิ น ก าร  เพ่ื อ ให ได ม า ซ่ึ งแผน พั ฒ น า                     
คณะวิทยาการจัดการ ดังนี ้

1. การประชุมคณาจารย เพ่ือรวมกันวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค และจัดทํา
แผนพัฒนาคณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร แผน ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในระดับ
มหาวิทยาลัย และเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลกระทบรอบ
ดาน ท้ังระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและบริหารงาน   

2. การประชุมท่ีปรึกษา รองคณบดี และหัวหนางานเพ่ือใหจัดทําโครงการในการพัฒนางานท่ีไดรับ
มอบหมายและจัดทําโครงการในระดับคณะ หรือกระตุนใหโปรแกรมวิชาทําโครงการท่ีเก่ียวของ เชน โครงการ
พัฒนานักศึกษาในดานท่ีเปนปญหา โครงการท่ีเก่ียวของกับเอกลักษณของคณะ ฯลฯ 

3. แผนพัฒนาหนวยงาน ท่ีไดจากการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากร สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาคณะ ดังนี้  
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 

     ปรัชญา 
      บูรณาการความรู สูชุมชน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

     ปณิธาน 
      สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบเพ่ือ
พบความกาวหนา พัฒนาทองถ่ินและสังคม 

       วิสัยทัศน 
      มุงเนนวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาทองถ่ินและสังคม สูประชาคมอาเซียน 

     อัตลักษณ 
     คือ “บัณฑิตจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน” 
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     นิยาม  
        1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีท้ัง

แรงกาย เวลา ทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมใหเกิด ประโยชนและความสุขมากข้ึน โดยไมหวัง
ผลตอบแทน  

        2. สรางสรรคปญญา หมายถึง การเปนผูใฝรูใฝเรียน รักการอาน สะสม และเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผานผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐคิดคน การพูด การ
แสดงในเวทีวิชาการตางๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  

        3. พัฒนาทองถ่ิน หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสรางโอกาสหรือสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชน ชุมชน สังคมใหดีข้ึน  

     เอกลักษณ  
     คือ “บัณฑิตจิตบริการ” 
       หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการใหบริการเพ่ือประโยชนสวนรวมดวยความประทับใจ 

    พันธกิจ 
    1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
    2. สรางองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
    3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  
    4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

     5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
 

    เปาประสงค 
    1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน  
    2. มีองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาชุมชนและสังคม  
    3. ชุมชน ทองถ่ิน เขมแข็ง อยูดีมีสุข พ่ึงพาตนเองได  
    4. นักศึกษา บุคลากร มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน  
    5. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและบริการ 
    คานิยมหลัก: “HAPPY” 
    H: Human Resource ทรัพยากรมนุษยท่ีดี 
    A: Activeness ความกระตือรือรน 
    P: Participation รวมแรงรวมใจ 
    P: Practitioner นักปฏิบัติ 
    Y: Yield ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ 
 

    คุณลักษณะบัณฑิต 
     1. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดม่ันในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

    2. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    3. มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
    4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได  
    5. มีความรับผิดชอบ อดทน ซ่ือสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. สรางความเขมแข็งของบุคลากร
ดานวิชาการและการวิจัย 

1 .บุ คลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานท้ังทางดานวิชาการและ
งานวิจัย 
2.คณะฯ มีองคความรู งานวิจัย 
งานนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาชุมชน
และสังคม 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 
2. สนับสนุนคาย ARI (Academic 
Research and Innovation) 
3. สรางคลิกนิกวิจัยแลนวัตกรรม 
4 . ส ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  Happy 
Money Research 

2. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ 1. คณะมีเครือขายความ รวมมือ
ทางวิชาการท้ังใน และตางประเทศ 
2. ชุมชนทองถ่ิน เขมแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธํารง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน 

1. พัฒนาเครือขายความ รวมมือ
ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม 
2. สรางและพัฒนาแหลง เรียนรู
ดานการบริหารจัดการ 
3. จัดทําคลังขอมูล ดานการบริการ
วิชาการ 
4. สงเสริม สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสูอาเซียน 
 

3.เรงรัดการสรางภาพลักษณ 1 .ค ณ ะ มี ภ าพ ลั ก ษ ณ ท่ี ดี เป น             
ท่ียอมรับจากสังคม 

1.สรางภาพลักษณคณะให เปนท่ี
ยอมรับ 

4.พัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษากาวไกล สูอาเซียน 
 

1.บัณ ฑิต มี คุณ ภาพตาม เกณ ฑ
ม า ต ร ฐ า น เป น ท่ี ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ 
2.คณะมีระบบการบริหาร  และ
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษา สูอาเซียน 
2. สนับสนุนการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน การ
วิจยั หรือศิลปวัฒนธรรม 

 

ท้ังนี้ ทางคณะมีแผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการประจําป พ.ศ.2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง
ประจําป 2558) เปนแผนระยะยาว และมีแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ 2556-2560 แผนการจัดการความรู ป 2558 แผนดานการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 
ประจําป พ.ศ.2558 แผนงานโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการประจําป 2558 แผนการใชประโยชนจากการ
บริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2558 แผนบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการปการศึกษา 2558 
ประจําปงบประมาณ 2558 แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนพัฒนานักศึกษา แผนบริหารงาน
บุคคล แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจําป 2558 และนอกจากนี้ในการบริหารงานคณะ
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วิทยาการจัดการ มีแนวคิดในการ “ยกระดับ (RISE)” คณะวิทยาการจัดการใหดีข้ึน โดยคณะวิทยาการจัดการ
ไดมีเสาหลักก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet  Rajabhat University: RKPRU) เพ่ือ
เปนฐานในการทํางานในการบริหารงานของคณะในการบริหารงาน โดยการใชหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
(Good Governance) และการจัดการสมัยใหม (Modern Management) ในการปูพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการท่ีเขมแข็ง และใชหลักการบริหารโดยการยกระดับ “ยกระดับ (RISE)” ซ่ึงตองมีการบริหารจัดการและ
สรางวัฒนธรรมท่ีดีขององคกรในการทํางาน และตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนองคกร เพ่ือใหบุคลากรมี
ความรวมมือในการทํางาน มีความกระตือรือรน และมีการทํางานเปนทีม โดยใชความรู และศักยภาพพรอม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงจะสงผลตอการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนทํา
ใหหลักสูตรและคณะไดรับความนิยม และทายท่ีสุดทําใหคณะมีความเปนเลิศ โดยหลักการดังกลาว ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1 ไดแก  
 

 1. Rebranding   

 ในการสรางองคกรให เปน ท่ีรูจัก เปนกระบวนการ  (Process) โดยการสรางความแตกตาง 
(Differentiation) สรางจุดเดน สรางจุดขายให เกิดข้ึน ทําใหสามารถแขงขันได เปนเรื่องของชื่อเสียง 
(Reputation) เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทําใหนักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน 
โดยการ  
  1.1 ชี้แจงในท่ีประชุมทีมบริหาร ใหรองคณบดีแตละทานไดสรางผลงานท่ีเปนท่ีโดดเดนของ
งานท่ีรับผิดชอบ  
  1.2 ชี้แจงในท่ีประชุมหัวหนาโปรแกรมและคณาจารย เก่ียวกับการสรางจุดเดนของในแตละ
โปรแกรมวิชา  
 

2. Innovation & Research  

 ในการทํางานการใชนวัตกรรม และ การวิจัยเปนฐานในการสรางความรู ในการแกไขปญหา ในการ
พัฒนาองคกร สังคม ชุมชนและทองถ่ิน นวัตกรรมและการวิจัยตางก็เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความรูและการ
เรียนรู ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอองคกร  เปนขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ เปนการพัฒนางาน องคกร ทองถ่ิน
และชุมชน การสงผลงานวิชาการของคณาจารย โดย 
  2.1 มีนโยบายและการสรางแรงจูงใจใหคณาจารย บุคลากรขอทุนการวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัย 
  2.2 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือมีนวตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
  2.3 สนับสนุนใหคณาจารยสงผลงานทางวิชาการ 
 

 3. Social Awareness  
 การสรางความตระหนักรูถึงบทบาทของตนเอง บทบาทขององคกร การตระหนักวาตนเองเปนสวน
หนึ่งของคณะ และคณะเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย สังคม ทองถ่ินและชุมชน ดังนั้นตองมีการสราง
ความสัมพันธท่ีดี มีการสรางความเขาใจ สรางการยอมรับและการทํางานรวมกัน มีระเบียบ ขอตกลงในการ
ทํางานรวมกัน 
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4. Enthusiasm  
 กระตุนและสงเสริมใหบุคากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน การเอาใจใสในการทํางาน ลงมือ 
"ปฏิบัติ" ภารกิจ บทบาทตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และการมุงสูอนาคต ตามงานท่ีไดรับมอบหมาย และสามารถ
ทําใหแกไขปญหาไดทันทวงที ตลอดจนทําใหเกิดการพัฒนาและสามารถแขงขันได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2 พัฒนาองคกรดวยการบริหารงานแบบ  “R-I-S-E” 
(ปาจรีย  ผลประเสริฐ. (2557). “เอกสารแสดงวิสัยทัศนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ”) 

คณะ

มีความเปนเลิศ

คณะและหลักสูตร

ไดความนิยม

บัณฑิตเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน

บุคลากรมีความรูความสามารถ

 

4. เรงรัดการ

สรางภาพลักษณ 

2. สรางความ

เขมแข็งของ

บุคลากรดาน

วิชาการและการ

วิจัยและสังคม 

 

 

3. พัฒนา

เครือขายทาง

วิชาการ 

1. พัฒนาระบบ

การบริหารและ

การจัด

การศึกษากาว

ไกลสูอาเซียน 
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การกํากับติดตามการดําเนินงาน 
 ในการติดตามการดําเนินงานตางๆ ไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามลําดับข้ันของ
การบริหาร คือ 
 1. ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานจากลางข้ึนบน กลาวคือ จากคณาจารยและบุคลากรตามสาย
บังคับบัญชา หัวหนางานหรือหัวหนาโปรแกรม รองคณบดี และคณบดี โดยมีท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา 
 2. สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการใหมีการรายงานผล ตลอดจนปญหา และวิธีการแกไข
ปญหาตามไตรมาส โดยผูรับผิดชอบโครงการ 
 3. ยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบรหิารงบประมาณและ
โครงการ ท่ีโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
 4. ใชขอมูลและรายงานโครงการในการตัดสินใจผลการดําเนินงานตาง ๆ 
 5. สรางการมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานทุกระดับ เพ่ือใหมีสวนรวมรับรูและรวม
เสนอความเห็นและรวมตัดสินใจ ซ่ึงจะกอใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันในการรวมพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาคณะ    
 6. การประชุมทีมท่ีปรึกษา รองคณบดี หัวหนาโปรแกรม หัวหนางาน เพ่ือนําขอมูลผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ มาพัฒนาคณะ และเปนขอมูลในการทําแผนพัฒนาคณะในปถัดไป 
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