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การประเมินใน 5 องค>ประกอบ 13 ตัวบCงชี้ ที่สอดคลBองกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 5 พันธกิจ ไดBแกC
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คุณภาพ 3) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) บริหารจัดการอยCางมีประสิทธิภาพ พรBอมทั้งแสดงใหB
เห็นถึง จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา/ขBอเสนอแนะในการปรับปรุง และผลการพัฒนาตาม
ขBอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพในรอบป/ที่ผCานมา เพื่อใหBการดําเนินงานของคณะ บรรลุตาม
วิสัยทัศน>และพันธกิจที่วางไวB และมีการปรับปรุงพัฒนาอยCางตCอเนื่อง
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการที่ ยิ น ดี รั บ เปS น ผูB ต รวจประเมิ น ใหB กั บ ทางคณะวิ ท ยาการจั ด การ
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ตนเองใหBสําเร็จลุลCวงดBวยดี ตลอดจนการใหBขBอมูล การนําหลักฐานผลการดําเนินงานตCาง ๆ ประจําป/การศึกษา
2560 มาประกอบการตรวจประเมินในครั้งนี้ รวมทั้งผูBใชBบัณฑิต ศิษย>เกCา ผูBรับบริการวิชาการ และนักศึกษาที่
เสียสละเวลาในการมาใหBขBอมูลอันเปSนประโยชน>ในการสะทBอนภาพของคณะวิทยาการจัดการแกCคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
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คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งขึ้นอยางเป!นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 ทั้งนี้ในป/จจุบัน
ป0การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเป4ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป0 จํานวน 8 หลักสูตร
ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชาไดแก 1) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร>ธุรกิจ 3) สาขาวิชาการตลาด และ 4) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5) หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร>ธุรกิจ 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร> และ 8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ป0 (เทียบโอน) จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1) สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร>ธุรกิจ และ 3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีผลการประเมินตนเองในป0การศึ กษา
2560 ในแตละองค>ประกอบ ดังนี้
รายละเอียดคะแนนประเมินตนเองรายตัวบงชี้และรายองค>ประกอบ
องค=ประกอบคุณภาพ / ตัวบ>งชี้
องค=ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารย>ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารย>ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย>ประจํา
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค=ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค>
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค>
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย>ประจําและนักวิจัย
องค=ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องค=ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค=ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ>ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณ>ของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยทุกองค=ประกอบ
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P1. ลักษณะองค;กร
ก. สภาพแวดลCอมของคณะวิทยาการจัดการ
(1) หลักสูตร และบริการ คณะวิทยาการจัดการได$มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยแบงเป9น 2 ลักษณะ คือ
หลักสูตร คณะฯ ได$ปฏิบัติตามข$อกําหนดของหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
และได$ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั กสู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบระยะเวลาของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ได$แก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม เน$นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ
ท$องถิ่นควบคูกันไป
การบริการ คณะฯ มีการบริการวิชาการโดยการสํารวจความต$องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนอง
ความต$องการของท$องถิ่นในการบริหารจัดการ การตลาด และจัดทําบัญชีครัวเรือน
(2) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คณะฯ มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 59 คน โดยแบงเป9น 2 กลุม คือ
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 46 คน คิดเป9นร$อยละ 77.97 ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรสายสนับสนุน
13 คน คิดเป9นร$อยละ 22.03 ของบุคลากรทั้งหมด
บุคลากรสายวิชาการ ต$องผานกระบวนการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่สอน บุคลากรสายสนับสนุน เป9นผู$ที่มีทักษะ
หรื อ ความเชี่ ย วชาญที่ ส อดคล$ อ งกั บ ตํ า แหนงหน$ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ประกอบด$ ว ยฝU า ยงานตาง ๆ ดั ง นี้
1) สํานักงานคณบดี จํานวน 6 คน 2) ฝUายประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 คน 3) ฝUายวิจัยและนวัตกรรม
จํานวน 1 คน 4) ฝUายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 คน 5) ฝUายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 คน 6) ฝUายงานพัสดุ จํานวน 1 คน และ 7) ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 1 คน
ปWจจัยหลักมีตอการปฏิบัติงานที่มุงมั่นตอภารกิจของคณะวิทยาการจัดการ ได$แก งานที่ปฏิบัติเป9นงาน
ที่มีเกียรติ นาภาคภูมิใจ ได$รับการสงเสริมให$มีการอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู$ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีโอกาสได$พัฒนาความก$าวหน$าทางสายงาน ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน
(3) สินทรัพย; คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการ
ดําเนินงานขององคกร ได$แก
อาคารสถานที่ ของคณะฯ เป9นอาคาร 8 ชั้น ประกอบด$วย ห$องเรียน จํานวน 13 ห$อง ห$องประชุม
จํานวน 6 ห$อง ห$องปฏิบัติการสาขาวิชา จํานวน 7 ห$อง ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 3 ห$อง ห$องพัก
อาจารย จํานวน 8 ห$อง ห$องสํานักงาน จํานวน 3 ห$อง และห$องผู$บริหาร จํานวน 3 ห$อง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ;ที่สําคัญ
คณะฯ ใช$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ได$แก 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS) 2) ระบบการบริหารงานบุคคล (e-Personal) 3) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ (E-PAR) 4) สื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กสเพื่ อการเรี ย นการสอน (e-Learning) 5) ฐานข$ อมู ล ด$ า นการ
ประกันคุณภาพฯ (CHE QA ONLINE SYSTEM Version III) และ 6) ระบบกรอกผลการเรียนออนไลนและ
วิเคราะหศักยภาพผู$เรียน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยคณะ ได$แก 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
2) ระบบจัดการขาวสารคณะ 3) ระบบรายงานผลบริการวิชาการ และ 4) ระบบการจัดการ มคอ. ออนไลน
อุปกรณที่สําคัญ ได$แก 1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 2) คอมพิวเตอรโน$ตบุlค 3) เครื่องแมขาย
คอมพิวเตอร 4) Access Point 5) Projector 6) เครื่องโทรศัพท 7) โทรศัพทเคลื่อนที่ 8) กล$องถายรูป และ
9) เครื่องพิมพ
(4) กฎระเบียบขCอบังคับ คณะฯ ได$ดําเนินการภายใต$ กฎระเบียบ และข$อบังคับที่สําคัญ ดังนี้
ดCานการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก$ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
4) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.)
5) หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ดCานการวิจัย
1) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)
2) แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541
3) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ดCานการบริหารทรัพยากร
1) ระเบียบวาด$วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด$วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก$ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 – 7)
3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2544
4) พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5) ข$อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2547-2553

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ข. ความสัมพันธ;ระดับองค;การ
(1) โครงสรCางและระบบธรรมาภิบาล คณะฯ มีโครงสร$างองคกร โดยมีคณบดีเป9นผู$นําสูงสุดในการ
จัดการศึกษา มีวาระ 4 ปz มีคณะกรรมการประจําคณะซึ่งประกอบด$วย คณบดี รองคณบดี ผู$แทนคณาจารย
ประจําคณะ ผู$ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู$แทนโปรแกรมวิชา ซึ่งในการบริหารงานได$แบงออกเป9น 8 โปรแกรม
วิชา ได$แก 1) นิเทศศาสตร 2) การบัญชี 3) การเงินการธนาคาร 4) การตลาด 5) การจัดการทั่วไป 6) การ
ทองเที่ยวและการโรงแรม 7) เศรษฐศาสตรธุรกิจ และ 8) คอมพิวเตอรธุรกิจ ภายใต$หลักธรรมาภิบาล 10
ประการ ตามแนวทางของมหาวิ ท ยาลั ย ได$ แ ก หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติ
ธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และหลักมุงเน$นฉันทามติ (Consensus Oriented)
(2) ลูกคCาและผูCมีส:วนไดCส:วนเสีย คณะฯ ได$จําแนกเป9น 2 สวน คือ กลุมลูกค$าและกลุมผู$มีสวนได$
สวนเสีย ซึ่งมีความต$องการ/ความคาดหวังของแตละกลุม ดังนี้
ความตCองการ/ความคาดหวัง
ลูกคCาและผูCมีส:วนไดCส:วนเสีย
กลุ:มลูกคCา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 6
หรือเทียบเทา

- แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
- ทุนสนับสนุนการศึกษา
- ข$อมูลของหลักสูตรการเรียนการสอน จุดเดนของคณะ
- บรรยากาศ/สิ่งแวดล$อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู$

2. นักศึกษาปWจจุบัน

- จบการศึกษาตามกําหนดเวลาและมีงานทําตรงตามสาขาวิชา
- มีความรู$/ทักษะที่จาํ เป9นตอการทํางานและเป9นที่ยอมรับจากผู$รวมงาน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะศึกษา
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการศึกษาและการดํารงชีวิตในขณะศึกษา

3. ผู$รับบริการวิชาการ

- มีความรู$และทักษะที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มมูลคาให$กับผลิตภัณฑ
- วิทยากรที่มีความรู$ความเชี่ยวชาญ
- เครือขายความรวมมือ
- สามารถสร$างรายได$ให$กับชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเอง

กลุ:มผูCมสี :วนไดCส:วนเสีย
1. ผู$ปกครอง

- บุตร/ธิดาเรียนจบตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
- สวัสดิการหอพักที่มีความปลอดภัยและเพียงพอตอความต$องการ
- ได$รับข$อมูลขาวสารจากคณะอยูเสมอ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุตร/ธิดา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ลูกคCาและผูCมีส:วนไดCส:วนเสีย

ความตCองการ/ความคาดหวัง

2. ศิษยเกา

- ได$รับข$อมูลขาวสารจากคณะและเป9นประโยชนแกศิษยเกาอยูเสมอ
- เพิ่มพูนประสบการณทางวิชาชีพแกศิษยเกา
- การยกยอง เชิดชู
- การพบปะของศิษยเกากับศิษยปWจจุบัน

3. ผู$ใช$บัณฑิต

- บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได$ตามความต$องการขององคกร
- ทักษะการใช$ภาษาตางประเทศ/คอมพิวเตอร
- บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย อดทน และมีความเป9นผู$นํา

(3) ผูCส:งมอบและคู:ความร:วมมื อ คณะฯ ได$จําแนกผู$สงมอบและคูความรวมมือ รวมทั้งบทบาทที่
เกี่ยวข$องกัน ดังนี้
กลุ:ม/ประเภท

ความสัมพันธ;

ขCอกําหนดในการ
ปฏิบัติงานร:วมกัน

ช:องทางการสื่อสาร

บทบาทในการช:วยสรCาง
นวัตกรรมร:วมกับองค;กร

ผูCส:งมอบ
บริษัท/ห$างร$าน

จัดหาสินค$าตาม
ความต$องการ

1. สินค$าได$
มาตรฐาน ราคา
เหมาะสม สงมอบ
ตรงเวลา มีบริการ
กอนและหลังการ
ขายที่ดี
2. ดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ

โทรศัพท/โทรสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หนังสือราชการ

- สนับสนุนให$คณะได$
ข$อมูลที่มีความทันสมัย
ถูกต$องแมนยําและ
ครบถ$วน เป9นประโยชน
ในการเลือกสินค$า
- สนับสนุนให$เกิดความ
คลองตัวในการ
ดําเนินการตามพันธกิจ
หลักของคณะฯ

1. ผู$ประกอบการ / - แหลงฝ•กงานและ
หนวยงาน ราชการ ฝ•กสหกิจศึกษา
- ความรวมมือใน
การพัฒนาหลักสูตร

- ได$รับความ
เห็นชอบจาก
โปรแกรมวิชากอน
การฝ•กงาน

โทรศัพท/โทรสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หนังสือราชการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา และพัฒนา
หลักสูตรรวมกัน

2.
สถาบันอุดมศึกษา
ใน/ตางประเทศ

- ความรวมมือทาง
วิชาการ
- การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

ข$อตกลงความ
รวมมือที่เอื้อ
ประโยชนทั้งสอง
ฝUาย

โทรศัพท/โทรสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หนังสือราชการ

สร$างความรวมมือด$าน
การเรียนการสอน การ
วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
รวมกัน

3. แหลงสนับสนุน
ทุนวิจัย

- สนับสนุนทุนวิจัย

งานวิจัยมีคุณภาพ

โทรศัพท/โทรสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หนังสือราชการ

พัฒนางานวิจัย และสร$าง
นวัตกรรม

คู:ความร:วมมือ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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4. ชุมชนท$องถิ่น

ความสัมพันธ;
- ความรวมมือทาง
วิชาการ การวิจัย
และเรียนรูร$ วมกัน

ขCอกําหนดในการ
ปฏิบัติงานร:วมกัน
ข$อตกลงความ
รวมมือที่เอื้อ
ประโยชนทั้งสอง
ฝUาย

ช:องทางการสื่อสาร
โทรศัพท/โทรสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หนังสือราชการ

บทบาทในการช:วยสรCาง
นวัตกรรมร:วมกับองค;กร
พัฒนางานวิจัย
เสริมสร$างความเข$มแข็ง
ให$กับชุมชน และการ
บริการวิชาการ

2. สภาวการณ;ขององค;กร
ก. สภาพดCานการแข:งขัน
(1) ลําดับในการแข:งขัน คณะวิทยาการจัดการ เป9นคณะที่มีการเรียนการสอนด$านบริหารธุรกิจและ
การจัดการ ซึ่งในภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกันจํานวน 8 แหง ได$แก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นอกจากนี้ในภาคเหนือยังมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนอีกจํานวน
มากที่มีการเรียนการสอนด$านบริหารธุรกิจและการจัดการ ทําให$มีการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งคณะได$ทําการเทียบผล
การดําเนินงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข:งขัน ในปWจจุบันมีการสงเสริมการเริ่มต$นธุรกิจแบบ
Startup โดยมีการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อเตรียมเข$าสูยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด$วยนวัตกรรม
Thailand 4.0 ถือวาเป9นการสร$างโอกาสในการแขงขันทางธุรกิจ ทําให$คณะฯ มีการปรับตัวด$านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เชน การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให$ทันสมัยสอดคล$องกับสถานการณ
ปWจจุบัน รวมทั้งมีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
(3) ขCอมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ ใช$แหลงข$อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขัน จากระบบ CHEQA
โดยเทียบผลการดําเนินงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด$านศักยภาพของ
อาจารย คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี การบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ
ข. บริบทเชิงกลยุทธ;
คณะฯ มีความท$าทายและความได$เปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญด$านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบตอสังคม และบุคลากร ดังนี้
-

ความทCาทายเชิงกลยุทธ;
การลดลงของนักศึกษาที่เข$ามาสมัครเรียน
การบริหารจัดการภายใต$งบประมาณที่มีอยางจํากัด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ทักษะการใช$ภาษาตางประเทศของนักศึกษา
การสร$ า งงานวิ จัย ที่ สามารถใช$ ป ระโยชนตอชุ มชนและ
สังคม
การบริการวิชาการที่กอให$เกิดรายได$

-

ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธ;
อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือตําแหนงทางวิชาการ
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน
(Work Integrated Learning : WIL)
มีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ที่หลากหลาย
ได$รับการยอมรับจากชุมชน
บุคลากรมีความตั้งใจในการทํางานและการพัฒนาตนเอง
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยผู$บริหารมีการติดตามผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของระบบงานใน
แตละไตรมาสจากรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการใช$กระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามวงจร PDCA และระบบ
การจัดการความรู$ (KM) ในการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานประจําปz และหลักสูตรนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมาใช$ทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินการด$านการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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บทที่ 1
ส8วนนํา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เปนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได'จัดตั้งตั้งแตป+พุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให'กรมการ
ฝ5กหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ทั้งนี้ในป+การศึกษา 2519
เป;ดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปน
สถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว แตด'วยความต'องการของตลาดแรงงาน ทํา
ให'ในป+พุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช'พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 มีผลให'
วิ ท ยาลั ย ครู ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ อื่ น ที่ ไ มใชวิ ช าชี พ ครู ไ ด' ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด' า น
บริหารธุรกิจ
ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร มี ก ารเตรี ย มการจั ด ตั้ ง คณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ ทํ า หน' า ที่
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรD ตั้งแตป+ พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายให'อาจารยDสุวัฒนD น'าคณาคุปตD
ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหน'าภาควิชาเศรษฐศาสตรDและการเมือง คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD ในขณะนั้น
ทําหน'าที่เปนหัวหน'าคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยDนิยม ชื่นนิรันดรD และอาจารยDประจวบ
ทิ พยD ป รี ช า มาเปนผู' ร วมกอตั้ งด' ว ย คณะผู' เ ริ่ มกอตั้ งได' ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รางหลั กสู ต ร จั ด หาเอกสารตํ า รา
ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑD เพื่อเตรียมความพร'อมในการ เป;ดสอนจนในที่สุดได'มีประกาศการ
จั ด ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายสั ม พั น ธD ทองสมั ค ร) ได' ล งนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ. 2530
คณะวิทยาการจัดการได'กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได'เป;ด
สอนในระดับอนุปริญญา (2 ป+แรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี
แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรDสหกรณD ระดับปริญญาตรี (2 ป+หลัง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด
และแขนงเศรษฐศาสตรDสหกรณD
ป+ พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได'รับงบประมาณจัดสร'างอาคารศูนยDฝ5กประสบการณDวิชาชีพ
ให' กับ นั กศึ กษาของคณะ เปนอาคาร 4 ชั้ น ประกอบด' ว ยห' องพั กจํ า นวน 20 ห' อง ห' องจั ด ประชุ มสั มมนา
ห'องปฏิบัติการฝ5กวิชาชีพ ห'องอาหาร โดยใช'ชื่อวา “อาคารน้ําเพชร” เป;ดให'บริการที่พักและการจัดอบรม
สัมมนาแกบุคคลทั่วไป โดยปMจจุบันมหาวิทยาลัยเปนผู'ดูแลและดําเนินกิจการเอง
ป+ พ.ศ. 2538 ได'มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช' ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2538
มีผลให'เกิด การเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เปน “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยน
ชื่อ “คณะวิชา”เปน “คณะ” โดยตัดคําวา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหนงผู'บริหารของคณะ จากเดิมใช'
คํา วา“หัว หน'า คณะวิชา” เปน “คณบดี” การเปลี่ย นแปลงครั้งนี้ส งผลให'ต'องมีการเลือกตั้งคณะผู'บริหาร
ของสถาบันใหมทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ในป+ พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัด การ ได'รับ งบประมาณการกอสร'า งอาคารเรียน ซึ่งได'จ ากการ
แปรญัต ติงบประมาณรายจายประจํา ป+งบประมาณ พ.ศ. 2540 กอสร'างอาคารเรียน 8 ชั้น เปนจํานวนเงิน
42,940,000 บาท โดยทําการกอสร'างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได'ทําการเป;ดใช'เปนครั้งแรก โดยได'รับพระราชทาน นามวา “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันวา อาคาร 11
ป+ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” มีผล
บังคับ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมายวาด'วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปMจจุบัน ป+การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได'ทําการเป;ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4
ป+ จํานวน 8 หลักสูตร และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป+ (เทียบโอน) จํานวน 3 หลักสูตร ได'แก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป/
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตรD

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป/ (เทียบโอน)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

ทําเนียบผูDบริหารคณะวิทยาการจัดการ
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533
1 กุมภาพันธD 2533 - 1 กุมภาพันธD 2537
2 กุมภาพันธD 2537- 30 กันยายน 2545
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557 – ปMจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

อาจารยDสุวัฒนD น'าคณาคุปตD
อาจารยDธารทิพยD ธรรมสอน
ผู'ชวยศาสตราจารยDสุวัฒนD น'าคณาคุปตD
รองศาสตราจารยDธารทิพยD ธรรมสอน
ผู'ชวยศาสตราจารยDอนุ ธัชยะพงษD
รองศาสตราจารยD ดร.ปาจรียD ผลประเสริฐ
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อัตลักษณE
คือ “บัณฑิตจิตอาสา สร'างสรรคDปMญญา พัฒนาท'องถิ่น”
นิยาม:
1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย
เวลา ทรัพยDสิน เพื่อชวยเหลือผู'อื่นหรือสังคมให'เกิด ประโยชนDและความสุขมากขึ้น โดยไมหวังผลตอบแทน
2) สร'างสรรคDปMญญา หมายถึง การเปนผู'ใฝTรู'ใฝTเรียน รักการอาน สะสม และเพิ่มพูนความรู' ทักษะ
ความสามารถของตน และแสดงออกผานผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐDคิดค'น การพูด การแสดงใน
เวทีวิชาการตาง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนDตอสวนรวม
3) พัฒนาท'องถิ่น หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สร'างโอกาสหรือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ชุมชน สังคมให'ดีขึ้น
เอกลักษณE
คือ “บัณฑิตจิตบริการ”
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให'บริการเพื่อประโยชนDสวนรวมด'วยความประทับใจ
ปรัชญา
บูรณาการความรู' สูชุมชน บนพื้นฐานการมีสวนรวม
ปณิธาน
สร'างสรรคDคนดี มีคุณธรรม ก'าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบ เพื่อพบ
ความก'าวหน'า พัฒนาท'องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศนE
มุงเน'นวิชาการ วิชาชีพด'านการบริหารเพื่อการพัฒนาท'องถิ่น
พันธกิจ
1. สร'างความเข'มแข็งให'กับชุมชนท'องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให'มีความรู' ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส8วนนํา

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศนE พันธกิจ และเปGาประสงคE
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เปGาประสงคE
1. พัฒนาสังคมท'องถิ่นให'เข'มแข็ง พึ่งพาตนเองได'
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. คณะมีภาพลักษณDที่ดีเปนที่ยอมรับจากสังคม
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ค8านิยมหลัก: “HAPPY”
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษยDที่ดี
A: Activeness ความกระตือรือร'น
P: Participation รวมแรงรวมใจ
P: Practitioner นักปฏิบัติ
Y: Yield ผลลัพธDที่มีคุณภาพ
คุณลักษณะบัณฑิต
1. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีอันดีงาม
2. มี ค วามรู' ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญในทั ก ษะวิ ช าชี พ ของตนและสามารถนํ า ไปใช' ใ นการ
ปฏิบัติงานได'อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มและสร'างสรรคD สามารถพัฒนาตน พัฒนางานให'มีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหD สังเคราะหD และประเมินผลได'
5. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตยD เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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1.3 โครงสรDางการแบ8งส8วนราชการและโครงสรDางการบริหารหน8วยงาน
1.3.1 โครงสรDางองคEกร

ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย
หัวหน(าสํานักงาน

งานแผน
งานการเงิน
และพัสดุ
งานจัดหารายได(
งานบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู(
งานนวัตกรรม
และการวิจัย
งาน
ประชาสัมพันธ

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
งานมาตรฐาน
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน
งานศูนยฝ/ก
ประสบการณ
งานวิเทศสัมพันธD
และโครงการ
พิเศษ
งานแนะแนว
การศึกษา

ส8วนนํา

คณบดีคณะวิทยาการ

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
งานกิจการ
นักศึกษา
งานศิลปะและ
วัฒนธรรม
งานบริการ
นักศึกษา

รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ
งานวิเคราะหและ
พัฒนาระบบ
งานสื่อ
สารสนเทศ
งานเครือข$ายและ
ฐานข(อมูล
งานศิษยเก$า
สัมพันธ
งานการจัดการ
ความเสี่ยง

ประธาน
โปรแกรมวิชา
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การตลาด
การเงินและการ
ธนาคาร
เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ
การบัญชี
นิเทศศาสตร
การท$องเที่ยว
และการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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1.3.2 โครงสรDางการบริหารงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนทE
รองคณบดี
ฝNายบริหารและวิจยั
นางสุภาภรณE นุชรุ8งเรือง
หัวหน'าสํานักงาน
อ.ประภัสสร กลีบประทุม
หัวหน'างานฝTายแผน
อ.วิษณุเดช นันไชยแกDว
หัวหน'างานบริการวิชาการ
และการจัดการความรู'
อ.สุภาภรณE หมั่นหา
หัวหน'างานจัดหารายได'
ผศ.วรภรณE โพธิ์เงิน
หัวหน'างานการเงิน
และพัสดุ

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
รองคณบดี
ฝNายวิชาการ

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมยE
รองคณบดี ฝNายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผศ.การันตE เจริญสุวรรณ
รองคณบดี
ฝNายประกันคุณภาพ

ประธานโปรแกรมวิชา

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญOู
หัวหน'างานมาตรฐานหลักสูตร
และการเรียนการสอน

อ.ชลธิชา แสงงาม
หัวหน'างานประกันคุณภาพ
นักศึกษา

อ.จักรพันธE หวาจDอย
หัวหน'างานประกันคุณภาพ

ผศ.อนุ ธัชยะพงษE
ประธานโปรแกรมวิชา
การบัญชี

อ.วีรวรรณ แจDงโมD
หัวหน'างานแนะแนวการศึกษา

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมยE
หัวหน'างานศิลปะ
และวัฒนธรรม

อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทยE
หัวหน'างานวิเคราะหDและ
พัฒนาระบบ

ผศ.อิสรียE ด8อนครDาม
ประธานโปรแกรมวิชา
การตลาด

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐEศิริ
หัวหน'างานวิเทศสัมพันธD
และโครงการพิเศษ

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธE
หัวหน'างานสื่อสารนักศึกษา

อ.มนตรี ใจแน8น
หัวหน'างานสื่อสารสนเทศ

อ.พัตราภรณE อารีเอื้อ
ประธานโปรแกรมวิชา
การจัดการทั่วไป

อ.ชลธิชา แสงงาม
หัวหน'างานศูนยDฝ5ก
ประสบการณDวิชาชีพ

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธE
หัวหน'างานทุน
และสวัสดิการนักศึกษา

นายวัชรินทรE ปVญญาเสน
หัวหน'างานเครือขาย
และฐานข'อมูลสารสนเทศ

อ.ชลธิชา แสงงาม
ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรDธุรกิจ

อ.พัตราภรณE อารีเอื้อ
หัวหน'างานเครือขายกิจการ
นักศึกษา

ผศ.วรรณวณัช ด8อนครDาม
หัวหน'างานการบริหาร
ความเสี่ยง

อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
ประธานโปรแกรมวิชา
การเงินและการธนาคาร

อ.ชญานEนันทE ศิริกิจเสถียร
หัวหน'างานกิจกรรมพิเศษ

อ.พัตราภรณE อารีเอื้อ
งานศิษยDเกาสัมพันธD

ผศ.ราตรี สิทธิพงษE
ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตรDธุรกิจ

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
หัวหน'างานนวัตกรรม
และการวิจัย
ผศ.วรภรณE โพธิ์เงิน
หัวหน'างานวิเคราะหDความ
คุ'มคาทางการลงทุน/การเงิน
อ.พิมพEนารา บรรจง
หัวหน'างานประชาสัมพันธD

อ.ธัญรดี บุญปVน
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตรD
ผศ.การันตE เจริญสุวรรณ
ประธานโปรแกรมวิชา
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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1.4 คณะกรรมการบริหารหน8วยงาน

ส8วนนํา

1.4.1 โครงสรDางผูDบริหารคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.ปาจรีย+ ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.วรภรณ+ โพธิ์เงิน
ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท+
รองคณบดีฝายบริหาร
และวิจัย

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
รองคณบดีฝายวิชาการ

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย+
ผศ.การันต+ เจริญสุวรรณ
รองคณบดีฝายประกัน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
คุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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1.4.2 โครงสรDางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป[ดสอนในป/การศึกษา 2560 (จําแนกตามหลักสูตรและระดับการศึกษา)

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ

ปริญญา
โท
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

8

รวม
1
1
1
1
1
1
1
1
8

ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

1.6 จํานวนนักศึกษา และจํานวน FTES ของหน8วยงาน
1.6.1 จํานวนนักศึกษา
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD
รวมทั้งสิ้น

2557

ป/ที่รับเขDา
2558
2559

10
26
121
28
25
32
32
23

6
26
102
34
24
44
31
13

2
30
90
47
25
39
43
18

0
29
83
20
38
19
19
10

18
111
396
129
112
134
125
64

297

280

294

218

1,089

2560

รวม

ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส8วนนํา

หลักสูตร

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
บัณฑิต
1
1
1
1
1
1
1
1
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา

1.6.2 จํานวน SCH และ FTES (จําแนกตามหลักสูตรและภาคการศึกษา)

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

SCH
(ผลรวมจํานวนหน8วยกิต x จํานวน
นักศึกษา)
1/2560 2/2560 3/2560 รวม

FTES
(SCH/36)

3,193
2,829
1,991
1,456
4,431
885

1,528
1,817
1,757
1,120
3,791
525

107
0
3
373
486
10

4,828
4,646
3,751
2,949
8,708
1,420

134.11
129.06
104.19
81.92
241.89
39.44

1,762

1,168

316

3,246

90.17

1,480

1,374

3

2,857

79.36

1,298 32,405

900.14

18,027 13,080

ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

1.7 จํานวนอาจารยEและบุคลากรสายสนับสนุน
1.7.1 จํานวนอาจารยE (จําแนกตามหลักสูตรและประเภท)
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ประเภท
พนักงาน
อาจารยEประจํา
ขDาราชการ
มหาวิทยาลัย ตามสัญญาจDาง
3
5
3
2
1
4
1
5
3
2
1
2
4
1
4
2
3
14

29

3

รวม
8
6
5
5
6
6
5
5
46

ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา
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หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

คุณวุฒิการศึกษา
รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4
4
8
5
1
6
5
5
5
5
6
6
2
4
6
4
1
5
4
1
5
35
11
46
ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

1.7.3 จํานวนอาจารยE (จําแนกตามหลักสูตร และตําแหนงทางวิชาการ)
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ตําแหน8งทางวิชาการ
รวม
อาจารยE
ผูDช8วย
รอง
ศาสตราจารยE ศาสตราจารยE
5
2
1
8
3
3
6
5
0
5
5
0
5
2
4
6
3
3
6
3
2
5
3
2
5
29
16
1
46
ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส8วนนํา

1.7.2 จํานวนอาจารยE (จําแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา)

20

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา

1.7.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามประเภทบุคคล)
ประเภทบุคลากร

จํานวน
1
6
1
3
2
13
ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

ลูกจ'างประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจ'าหน'าที่ประจําตามสัญญา
แมบ'าน
รวมทั้งสิ้น

1.7.5 รายชื่ออาจารยEประจําที่ลาศึกษาต8อแบบไม8เต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจําป/การศึกษา 2560
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
อาจารยDวรรณพรรณ รักษDชน
อาจารยDชูเกียรติ เนื้อไม'
อาจารยDจริ ะ ประสพธรรม
อาจารยDพลอยพรรณ สอนสุวิทยD
อาจารยDพิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารยDประภัสสร กลีบประทุม
อาจารยDเอกวินิต พรหมรักษา
อาจารยDพิมพDนารา บรรจง
อาจารยDคณ
ุ ัญญา เบญจวรรณ
อาจารยDอนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารยDศริ ิพร โสมคําภา
อาจารยDยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารยDประพล จิตคติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ระดับการศึกษาต8อ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา
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หมวดรายจ8าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบประมาณแผนดิน)
รายจายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (บาท)
236,000.00
2,365,600.00
774,000.00
3,375,600.00
ขอมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561

1.8.2 อาคารสถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 (อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ที่อยู 69 ตําบลนครชุม อําเภอ เมือง จังหวัด กําแพงเพชร เบอรDโทรศัพทD 055-706511 มีห'องเรียนจํานวน 14
ห'องเรียน และมีห'องปฏิบัติการเฉพาะด'าน ดังนี้
1. ห'องฝ5กปฏิบัติประสบการณDวิชาชีพทางการตลาด (M.K.Shop) จํานวน 1 ห'อง
2. ศูนยDฝ5กประสบการณDวิชาชีพ จํานวน 1 ห'อง
3. ห'องนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 1 ห'อง
4. ห'องฝ5กปฏิบัติการคอมพิวเตอรD จํานวน 3 ห'อง
5. ห'องฝ5กปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการบัญชี จํานวน 1 ห'อง
6. ห'องฝ5กปฏิบัติการโปรแกรมวิชานิเทศาสตรD จํานวน 2 ห'อง
7. ห'องฝ5กปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 1 ห'อง
8. ห'องฝ5กปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร จํานวน 1 ห'อง
9. ศูนยDศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี จํานวน 1 ศูนยD
10. ห'องจัดการความรู' (KM Room) จํานวน 1 ห'อง
11. ห'องกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 1 ห'อง
12. ห'องปฏิบัติการสืบค'น จํานวน 1 ห'อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส8วนนํา

1.8 งบประมาณ และอาคารสถานที่
1.8.1 งบประมาณ (จําแนกตามหมวดรายจาย)

22

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา

1.9 เอกลักษณEหรือวัฒนธรรมองคEกรของหน8วยงาน
อัตลักษณE: “บัณฑิตจิตอาสา สร'างสรรคDปMญญา พัฒนาท'องถิ่น”
เอกลักษณE: “บัณฑิตจิตบริการ”
วัฒนธรรมองคEกรของหน8วยงาน
เคารพอาวุโส ตรงตอเวลา ใช'ทรัพยากรอยางคุ'มคา อนุรักษDศิลปวัฒนธรรม
1.10 ผลการปรับปรุงตามขDอเสนอแนะของผลการประเมินป/ที่ผ8านมา
จากการตรวจผลประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ ประจํ า ป+ ก ารศึ ก ษา 2559
ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 1 สิ งหาคม 2560 ณ ห' อง KM Room ชั้ น 3 คณะวิ ทยาการจั ด การ โดย
กรรมการผู'ตรวจประเมิน ได'แก
1. ผู'ชวยศาสตราจารยD ดร.ศศิธร วชิรปMญญาพงศD
ประธานกรรมการ
2. ผู'ชวยศาสตราจารยD ดร.เสนียD พวงยาณี
กรรมการ
3. ผู'ชวยศาสตราจารยD ดร.ณัฐนันทD ฐิติยาปราโมทยD
กรรมการ
4. ผู'ชวยศาสตราจารยD ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
5. อาจารยDจักรพันธD หวาจ'อย
เลขานุการ
6. อาจารยDวีรวรรณ แจ'งโม'
ผู'ชวยเลขานุการ
7. อาจารยDมนตรี ใจแนน
ผู'ชวยเลขานุการ
8. อาจารยDประภัสสร กลีบประทุม
ผู'ชวยเลขานุการ
9. นายอมร วรรณารักษD
ผู'ชวยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพได'ให'ข'อเสนอแนะในประเด็นตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให'ดียิ่งขึ้น ซึ่งคณะได'ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการให'
ข'อเสนอแนะมา ดังปรากฏในตารางตอไปนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา

23

ขDอเสนอแนะรายองคEประกอบ
ขDอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ป/การศึกษา 2559

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน8วยงาน
ในป/การศึกษา 2560

1. ควรปรับกลยุทธDการเข'าสูตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น

2. การประเมิ น ควรแสดงให' เ ห็ น ถึ ง ที่ ม าของผลการ
ประเมินรวมถึงได'ผลการประเมินที่สอดคล'องกับเกณฑD
ตัวบงชี้
3. หลั ก ฐานควรสอดคล' อ งกั บ รายละเอี ย ดการ
ดําเนินการ

- คณะได' ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมคาย ARI :
Academic Research and Innovation เ พื่ อ
เปนการผลั ก ดั น ให' อ าจารยD เ ข' า สู ตํ า แหนงทาง
วิชาการ
- มีการจัดทําการประเมินโดยพิจารณาจากเกณฑD
ตัวบงชี้ และระบุรายละเอียดของผลที่ได'รวมถึง
แหลงในการจัดเก็บข'อมูล
- ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น การและพิ จ ารณา
หลักฐานที่มีความสอดคล'องและเชื่อมโยง
- จั ด ทํ า โครงการที่ ส อดคล' อ งเชื่ อ มโยงกั บ
วัตถุประสงคDของแผน

4. ควรวิเคราะหDความเชื่อมโยงแผนกิจการนําศึกษาที่
ถายทอดลงสู ตั ว บงชี้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ลงสู
โครงการที่ดําเนินกิจกรรม
5. โครงการที่มารองรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด'าน - โครงการวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรู'มุงสูชุมชน
การวิเคราะหDเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี ควร
เปนกิจกรรมที่เน'นให'นักศึกษา คิดวิเคราะหD และเรียนรู'
ด'วยตนเอง และสอดรับกับศตวรรษที่ 21
องคEประกอบที่ 2 การวิจัย

1. ควรดําเนินการให'ส ามารถเข'า ถึ งระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
เพื่อการบริหารงานวิจัย ให'เข'าถึงข'อมูลที่รอบด'านหลาย และนํ า ข' อ มู ล มาใช' ใ นการบริ ห ารงานในระดั บ
มิติเพียงพอตอการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
คณะเพิ่มมากขึ้น
องคEประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. พัฒนาการจัดทําแผนบริการวิชาการให'มีความชัดเจน - จัดตั้งคณะกรรมเพื่อจัดทําการสรํารวจความ
เชน เปq า หมาย วั ต ถุ ป ระสงคD ของแผน และตั ว บงชี้ ให' ต'องการบริการวิชาการของชุมชนใน
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงแผนบริการวิชาการในป+ ป+งบประมาณ 2561
การศึกษา 2559
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําป+ งบประมาณ 2651
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส8วนนํา

องคEประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา

ขDอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ป/การศึกษา 2559

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน8วยงาน
ในป/การศึกษา 2560

องคEประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรกํากับการดําเนินงานให'เปนไปตามกระบวนการ - มีการกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโดย
PDCA และให'อยูในชวงระยะเวลาของการดําเนินงาน
มุงเน'นพิจารณาให'อยูในชวงระยะเวลาตามรอบ
ของการดําเนินงาน
2. การกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคD - มีการระบุตัวบงชี้ให'สอดคล'องและวัตถุประสงคD
ของแผน
ของแผน ควรสอดรับกับวัตถุประสงคDของแผน
องคEประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. การจั ด ทํ า กลยุ ท ธD ค วรแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ - แตงตั้ งคณะกรรมการจั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตรD
ประสิทธิผล และโอกาสในการแขงขันให'ชัดเจนยิ่งขึ้น
ของคณะระยะยาว ป+ 2561-2565
2. ควรมีการตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงเพื่อให'เห็น - รายงานความก'าวหน'าอยางสม่ําเสมอ
ผลความเสี่ยงที่ลดลงอยางตอเนื่อง
- เปรียบเทียบผลจากการจัด การความเสี่ ย งกั บ
แผนการจัดการความเสี่ยงที่วางไว'
- 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปM ญ หา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก'ไข
3. ควรให'บุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง - ให' บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข' า รวมโครงการ
ให'กับคณะ
ฝ5กอบรมการจัดทําระดับที่สูงขึ้น การประเมิน
คางาน การวิ เ คราะหD ค างาน เพื่ อ การเข' า สู
ตํ า แหนงของบุ คลากรสายสนับ สนุ น ครั้ งที่ 2
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
- ให' บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข' า รวมการอบรม
เรื่อง การทําวิจัยในงานประจํา (R to R) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560
สวนนํา
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ขDอเสนอแนะในภาพรวม
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน8วยงาน
ในป/การศึกษา 2560

1. ควรวางระบบการกํากับติดตามแผนการดําเนิน งาน
ของแผนพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ แผนทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร' อ มทั้ ง ทํ า รายงานนํ า เสนอ
ผู'บริหารในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. ควรพิ จ ารณาตั ว บงชี้ ค วามสํ า เร็ จ ให' ส ะท' อ นถึ ง
คุณภาพและการพัฒนาของคณะ

- มีการประชุมคณะกรรมการฝTายกิจการฯ เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานและนําข'อสรุปมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงแผนตางๆ เพื่อเสนอตอ
ผู'บริหารตามรอบทุกๆ 3 เดือน
- ปรั บ ตั ว บงชี้ ที่ ส อดคล' อ งกั บ กลยุ ท ธD และ
มาตรการของแผนที่ทําให'มองเห็นภาพการพัฒนา
และคุณภาพของคณะได'อยางชัดเจน
3. การผลิตบัณฑิต ควรมุงเน'นการจัดกิจกรรมที่พัฒนา - โครงการสื บ สานวั ฒ นธรรมสานสั ม พั น ธD
นั ก ศึ ก ษาให' มี ทั ก ษะด' า นความคิ ด สร' า งสรรคD ความ วิทยาการ
เชื่อมั่นในตัวเอง กล'าแสดงออก การแก'ไขปMญหาเฉพาะ
หน'า
4. ควรปรับกระบวนการคัดเลือกสถานประกอบการ ใน - มีการแจ'งให'อาจารยDที่ปรึกษาชวยกันคัด กรอง
การฝ5กประสบการณDวิชาชีพของนักศึกษา ให'ตรงศาสตรD สถานประกอบการในการฝ5 ก ประสบการณD
วิชาชีพและเปนสถานประกอบการที่ มีการดํ าเนิ น การ วิชาชีพของนักศึกษาที่มีการดําเนินการอยางเต็ม
เต็มรูปแบบอยางมีมาตรฐาน
รูปแบบ และควรให'ตรงกับศาสตรDวิชาชีพ
- มีการจัดทําการประเมินโดยพิจารณาจากเกณฑD
ตัวบงชี้ และระบุรายละเอียดของผลที่ได'รวมถึง
แหลงในการจัดเก็บข'อมูล
- ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น การและพิ จ ารณา
หลักฐานที่มีความสอดคล'องและเชื่อมโยง
- จั ด ทํ า โครงการที่ ส อดคล' อ งเชื่ อ มโยงกั บ
วัตถุประสงคDของแผน
- โครงการวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรู'มุงสูชุมชน
1. ควรสงเสริ มให' มีผ ลงานวิ ช าการในด' า นอื่ น ๆ เชน - จั ด โครงการเพื่ อ สงเสริ ม ให' ค ณาจารยD จั ด ทํ า
เอกสาร/ตํารา ที่มีคุณภาพหรือมีงานวิจัยที่เผยแพร ผลงานวิชาการและมีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
ในระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ เชน โครงการ Happy money
research และโครงการคาย AIR
2. ควรนําข'อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย - พั ฒ นาระบบสานสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
มาใช' ใ นการบริ ห ารงานในระดั บ คณะให' เ กิ ด งานวิจัย และนําข'อมูลมาใช'ในการบริหารงาน
ประโยชนDมากขึ้น
ในระดับคณะเพิ่มมากขึ้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ส8วนนํา

ขDอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ป/การศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.1
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บทที่ 2
ส=วนสําคัญ
องค?ประกอบที่ 1
ตัวบ=งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ=งชี้
คําอธิบายตัวบ=งชี้

การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ
ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท*อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ?การประเมิน คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการได*จัดให*มีการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรอัน
เป5นไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาป6จจุบัน ซึ่งปรากฏผลการประเมินดังตารางที่ 1.1-0-1 โดยมี
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตรเทากับ (27.31/8) = 3.41 อยูในระดับคุณภาพดี
ตารางที่ 1.1-0-1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนที่ได*

=
=

=

โปรแกรมวิชา
การเงินการและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
การบัญชี
นิเทศศาสตร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
ผลรวมของค=าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

คะแนนประเมิน
3.29
3.49
3.94
3.02
3.27
3.37
3.53
3.40
27.31

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
27.31
8

3.41

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1.1
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.1

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.1
รหัสเอกสาร
วจ.1.1.0-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปIการศึกษา 2560 รายหลักสูตร

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปNาหมาย
ผลการดําเนินงาน
3.35
27.31
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปNาหมาย
ผลการดําเนินงาน
3.35
27.31

คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย เปNาหมายป0ต=อไป
3.41
3.45
 บรรลุเปJาหมาย

คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย
3.41
 บรรลุเปJาหมาย

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขSอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถSามี)
ผูSรับผิดชอบ
ผูSกํากับดูแลตัวบ=งชี้
อาจารยการันต เจริญสุวรรณ
โทรศัพท?
081-6056335
E-Mail
under_j1@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผูSจัดเก็บรวบรวมขSอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นายอมร วรรณารักษ
โทรศัพท?
089-9557989
E-Mail
to9amorn@gmail.com

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.2

การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
อาจารย9ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปจจัยนําเขา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป&นการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความ สามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค7
ความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย7ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ7
กับหลักสูตรที่เป8ดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
เกณฑ9การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงคารอยละของอาจารย7ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป&น
คะแนนระหวาง 0-5 คารอยละของอาจารย7 ป ระจํ า คณะที่ มีคุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่
กําหนดใหเป&นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
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องค9ประกอบที่ 1
ตัวบ@งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ@งชี้
คําอธิบายตัวบ@งชี้

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัด การมีจํา นวนอาจารย7ป ระจํา คณะในปA การศึ กษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 46 คน
ปฏิบัติงานจริง 46 คน ดังตารางที่ 1.2-0-1 มีอาจารย7ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 11 คน
คิดเป&นรอยละ (11/46) x 100 = 23.91 เมื่อคํานวณคะแนนไดเทากับ (23.91/40) x 5 = 2.99
ตารางที่ 1.2-0-1 จํานวนอาจารย7ผูปฏิบัติงานจริงจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวน (คน)
รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท
การเงินและการธนาคาร
0
5
5
การจัดการทั่วไป
4
4
8
การตลาด
1
5
6
คอมพิวเตอร7ธุรกิจ
0
5
5
การทองเที่ยวและการโรงแรม
1
4
5
การบัญชี
0
6
6
นิเทศศาสตร7
4
2
6
เศรษฐศาสตร7ธรุ กิจ
1
4
5
รวม
11
35
46
โปรแกรมวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.2

รายละเอียดการดําเนินการ
1. คํานวณคารอยละของอาจารย7ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
=
=
=

จํานวนอาจารย7ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
จํานวนอาจารย7ประจําคณะทั้งหมด
11 100
46

23.91

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

รอยละของอาจารย7ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
รอยละของอาจารย7ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํ หนดใหเป&นคะแนนเต็ม 5

=

23.91
5
40

คะแนนที่ไดK =

2.99

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.2
รหัสเอกสาร
วจ.1.2-0-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานขอมูลบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปAการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.2
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ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปOาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย เปOาหมายป0ต@อไป
รอยละ คารอยละของอาจารย7ประจําที่มี
2.99
 บรรลุเปLาหมาย รอยละ 28.00
23.40
คุณวุฒิปริญญาเอก=23.91
ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 2.99
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปOาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย
รอยละ คารอยละของอาจารย7ประจําที่มี
2.99
 บรรลุเปLาหมาย
23.40
คุณวุฒิปริญญาเอก=23.91
ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 2.99

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขKอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถKามี)
ผูKรับผิดชอบ
ผูKกํากับดูแลตัวบ@งชี้
ผูชวยศาสตราจารย7 ดร.เพชรา บุดสีทา
โทรศัพท9
063-162-3515
E-Mail
dr.aung1962@outlook.co.th

ผูKจัดเก็บรวบรวมขKอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นายอมร วรรณารักษ7
โทรศัพท9
089-955-7989
E-Mail
to9amorn@gmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.3

องค7ประกอบที่ 1
ตัวบ@งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ@งชี้
คําอธิบายตัวบ@งชี้

การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
อาจารย7ประจําคณะที่ดํารงตําแหน@งทางวิชาการ
ปจจัยนําเขา
สถาบั น อุ ด มศึ กษาถื อเป% น ขุ มปญญาของประเทศ และมี ความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะตอง
สงเสริมใหอาจารย0ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค0ความรูใน
ศาสตร0สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการ
แกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเป%นสิ่ งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย0ตามพันธกิจ
เกณฑ7การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงคารอยละของอาจารย0ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป%น
คะแนนระหวาง 0-5 คารอยละของอาจารย0ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่
กําหนดใหเป%นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
คณะวิ ทยาการจั ด การมี จํ า นวนอาจารย0 ป ระจํ า คณะในป@ ก ารศึ ก ษา 2560 จํ า นวนทั้ งสิ้ น 46 คน
ปฏิบัติงานจริง 46 คน ดังตารางที่ 1.3-0-1 มีอาจารย0ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 17 คน
คิดเป%นรอยละ (17/46) x 100 = 36.96 เมื่อคํานวณคะแนนไดเทากับ (36.96/60) x 5 = 3.08
ตารางที่ 1.3-0-1 จํานวนอาจารย0ผูปฏิบัติงานจริง จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โปรแกรมวิชา
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
การบัญชี
นิเทศศาสตร0
เศรษฐศาสตร0ธรุ กิจ
รวม

จํานวน (คน)
รองศาสตราจารย7
ผูFช@วยศาสตราจารย7
0
0
1
2
0
3
0
0
0
2
0
4
0
3
0
2
1
16

1. คํานวณคารอยละของอาจารย0ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
=

จํานวนอาจารย0ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารย0ประจําคณะทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

x 100

รวม
0
3
3
0
2
4
3
2
17

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.3
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รายละเอียดการดําเนินการ
=
=

17
46

x 100

36.96

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=
=
คะแนนที่ไดF =

รอยละของอาจารย0ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
x5
รอยละของอาจารย0ประจําคณะที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่กําหนดใหเป%นคะแนนเต็ม 5
36.96
60

x5

1.3

3.08

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.3
รหัสเอกสาร
วจ.1.3-0-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานขอมูลบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจําป@การศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.3

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปNาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย เปNาหมายป0ต@อไป
รอยละ คารอยละของอาจารย0ประจําที่ดาํ รง
3.08
 บรรลุเปKาหมาย รอยละ 39.00
34.04 ตําแหนงทางวิชาการ=36.96 ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ 3.08

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปNาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย
รอยละ คารอยละของอาจารย0ประจําที่ดาํ รง
3.08
 บรรลุเปKาหมาย
34.04 ตําแหนงทางวิชาการ=36.96 ดังนั้น

หมายเหตุ

คะแนนที่ไดเทากับ 3.08

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขFอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถFามี)
ผูFรับผิดชอบ
ผูFกํากับดูแลตัวบ@งชี้
ผูชวยศาสตราจารย0 ดร.เพชรา บุดสีทา
โทรศัพท7
063-162-3515
E-Mail
dr.aung1962@outlook.co.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผูFจัดเก็บรวบรวมขFอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นายอมร วรรณารักษ0
โทรศัพท7
089-955-7989
E-Mail
to9amorn@gmail.com

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.4

องค:ประกอบที่ 1
ตัวบAงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบAงชี้

การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทAาตAอจํานวนอาจารย:ประจํา
ปจจัยนําเขา

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารย) ที่จะตองสอดคลองกับศาสตร)ในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมี
คําอธิบายตัวบAงชี้ ความเชื่อมโยงไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย) เป5าหมายการ
ผลิต บัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย)ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ไมเกินจํานวนเหมาะสม
เกณฑ:การประเมิน - ในกรณีที่จํานวนนักศึ กษาเต็มเวลาตออาจารย)ประจํา นอยกวาหรือเทากับเกณฑ)มาตรฐาน
กําหนดเป:นคะแนน 5
- ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย)ประจํามากกวาเกณฑ)มาตรฐานใหคํานวณหาคา
ความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย)ประจํากับเกณฑ)มาตรฐาน และนําคา
ความแตกตางมาพิจารณาดังนี้
- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย)ประจําที่สูงกวาเกณฑ)มาตรฐาน
ตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเป:นคะแนน 0
- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย)ประจําที่สูงกวาเกณฑ)มาตรฐาน
ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ)ตามสูตรเพื่อเป:น
คะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารย)ประจําคณะในป?การศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 46 คน และมี
คา FTES ดังตารางที่ 1.4-0-1 โดยใชเกณฑ) 25:1 เมื่อคํานวณรอยละของคาความแตกตางระหวางจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย)ประจําไดเทากับ (19.57-25)/25 x 100 = -21.72 คิดเป:นคะแนนเทากับ 5
ตารางที่ 1.4-0-1 คา FTES ตอจํานวนอาจารย)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

35

โปรแกรมวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตร)การเงินการคลัง
การตลาด
นิเทศศาสตร)
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
คอมพิวเตอร)ธุรกิจ
รวม/เฉลี่ย

FTES

จน.อาจารย:

90.17
79.36
129.06
39.44
134.11
241.89
104.19
81.92
900.14

5
5
6
6
8
6
5
5
46.00

FTES/
จน.อาจารย:
18.03
15.87
21.51
6.57
16.76
40.31
20.84
16.38
19.57

รKอยละของคAา
ความแตกตAาง
-27.88
-36.52
-13.96
-73.72
-32.96
61.24
-16.64
-34.48
-21.72

คะแนน
5
5
5
5
5
0
5
5
5

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.4

รายละเอียดการดําเนินการ
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑ)มาตรฐานและนํามาคิดเป:นคารอยละตามสูตร
=
=

=

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ตอจํานวนอาจารย)ประจําตามเกณฑ)มาตรฐาน
ตอจํานวนอาจารย)ประจําที่เป:นจริง
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารย)ประจําตามเกณฑ)มาตรฐาน

19.57 - 25
25

x 100

-21.72

2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้
2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเป:น 5 คะแนน
2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเป:น 0 คะแนน
2.3) คารอยละที่มากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้
ดังนั้น คะแนนที่ไดK = 5
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.4
รหัสเอกสาร
วจ.1.4-0-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานขอมูล FTES คณะวิทยาการจัดการ ประจําป?การศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

x 100
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ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปSาหมาย
ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมิน การบรรลุเปSาหมาย เปSาหมายป0ตAอไป
รอยละของ รอยละ -21.72 คารอยละที่ ≤ 0 คิดเป:น
5.00
 บรรลุเป5าหมาย รอยละของคาความ

คาความ
แตกตาง ≤ 0

แตกตาง ≤ 0

คะแนน 5

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปSาหมาย
ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมิน การบรรลุเปSาหมาย
รอยละของ รอยละ -21.72 คารอยละที่ ≤ 0 คิดเป:น
5.00
 บรรลุเป5าหมาย

คาความ
แตกตาง ≤ 0

หมายเหตุ

คะแนน 5

1.4

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขKอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถKามี)
ผูKรับผิดชอบ
ผูKกํากับดูแลตัวบAงชี้
ผูชวยศาสตราจารย) ดร.เพชรา บุดสีทา
โทรศัพท:
063-162-3515
E-Mail
dr.aung1962@outlook.co.th

ผูKจัดเก็บรวบรวมขKอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นายอมร วรรณารักษ)
โทรศัพท:
089-955-7989
E-Mail
to9amorn@gmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.5

องค8ประกอบที่ 1
ตัวบAงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบAงชี้
คําอธิบายตัวบAงชี้

เกณฑ8การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การผลิตบัณฑิต(สกอ.)
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คณะควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษย$เกาในกิจกรรมที่เป(นประโยชน$กับ
นักศึกษา เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ
ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่
ใหบริ การ เชน ทุ น กู ยื มการศึ ก ษา แหลงทุ น การศึ กษาตอ การบริ การจั ด หางาน
แหลงขอมูลการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สํ า เร็ จ การศึ กษา ขอมู ล ขาวสารความเคลื่ อนไหวในและนอกสถาบั น ที่ จํ า เป( น แก
นักศึกษาและศิษย$เกา โดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มี
คุณภาพและเกิดประโยชน$แกผูรับบริการอยางแทจริง

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ8
ตนเอง

กรรมการ

ชื่อเกณฑ8มาตรฐาน





1) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ





2) มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา





3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา





4) ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5





5) นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป(นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา





6) ใหขอมูลและความรูที่เป(นประโยชน$ในการประกอบอาชีพแกศิษย$เกา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8ขJอที่ 1 : การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา
ในคณะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารย$ที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
โดยใหทางหลักสูตรเป(นผูพิจารณาอาจารย$ที่ปรึกษาประจําหมูเรียนตามความเหมาะสม (วจ.1.5-1-1)
2. คณะฯ ไดนําคูมืออาจารย$ที่ปรึกษาที่จัดทําโดยกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใชเพื่อเป(น
แนวทางการใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา (วจ.1.5-1-2)
3. คณะฯ มีการจัดทําแฟEมขอมูลนักศึกษาซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานครอบครัว ขอมูลดานสุขภาพ
และบุคคลใกลชิด เพื่อใชเป(นขอมูลสารสนเทศของคณะในการติดตอและติดตามในกรณีฉุกเฉินได (วจ.1.5-1-3)
4. คณะฯ จัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมชวงเปIดภาคการศึกษาใหมของทุกปJ เพื่อแนะนํา
บริบทแวดลอมของคณะ เชน ประวัติความเป(นมา หองเรียน อาจารย$ประจําคณะ รุนพี่และทีมสโมสรของ
คณะ เป(นตน นอกจากนี้แลวยังมีการเสริมในเรื่องของการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเป(นการสรางความ
เขาใจและเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาใหมของคณะ (วจ.1.5-1-4)
5. ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพของคณะฯ ไดจัดใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับ การเตรี ย มฝ3 ก
ประสบการณ$วิชาชีพ เชน ขั้นตอนในการออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ก า ร ห า ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่
เหมาะสม การหาสถานที่พักอาศัยและการเตรียมปฏิบัติในระหวางการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ตลอดจนการ
ออกนิเทศและการรับปรึกษาเพื่อแกปLญหาในชวงขณะมีการออกฝ3กงานจนจบการฝ3กประสบการณ$

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.5 เกณฑ$ขอที่ 1
รหัสเอกสาร
วจ.1.5-1-1
วจ.1.5-1-2
วจ.1.5-1-3
วจ.1.5-1-4

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ประจําป# 2560
คูมืออาจารยที่ปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)
แฟ/มข1อมูลนักศึกษา
สรุปผลการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป#การศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1.5

40

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.5

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8ขJอที่ 2 : มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มีการใหขอมูลของหนวยที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ซึ่งการใหขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของทางคณะจะคํานึงถึง
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของนักศึกษา โดยมีการนําเสนอชองทางที่หลากหลายไดแก
1. คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะฯ ไดจัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยแนะนําขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับคณะ เชน อาจารย$ประจําคณะ ทีมสโมสร ทําเนียบหองตาง ๆ ภายในคณะ และการแนะนํา
การเรียน การใชชีวิตตลอดจนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาเขาใจและปฏิบัติตัวไดถู กตอง
(วจ.1.5-2-1)
2. บอร$ดประชาสัมพันธ$ คณะวิทยาการจัดการ ติดตั้งบริเวณดานหนาตึกคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
ประชาสั ม พั น ธ$ ข าวสารตาง ๆ ใหกั บ นั ก ศึ ก ษา เชน ปฏิ ทิ น การจั ด กิ จ กรรมของฝO า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
ทุนการศึกษา การกูยืมเพื่อการศึกษา แจงกําหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครงานการจัดอบรมสั มมนา
การศึกษาตอ ผลงานอาจารย$และนักศึกษาที่ไดรางวัล ขาวการประกวดแขงขัน ขาวกิจกรรมตาง ๆ ของฝOาย
กิจการนักศึกษา ฯลฯ (วจ.1.5-2-2)
3. แผนผังที่ตั้งของหนวยงานภายในคณะวิทยาการจัดการเพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตอขอรับการ
บริการในดานตาง ๆ ของคณะ (วจ.1.5-2-3)
4. ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ เปIดใหบริการใหคําปรึกษากับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกวัน
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.30 ในดานการเตรียมความพรอมกอนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ การเลือกสถาน
ประกอบการ การเขียนสมุดบันทึก การสงตัวนักศึกษาออกฝ3กประสบการณ$ รวมทั้งการจัดตารางใหอาจารย$
ในคณะไดออกไปนิเทศติดตามผลการฝ3กปฏิบัติงาน (วจ.1.5-2-4)
5. website คณะวิทยาการจัดการ http://management.kpru.ac.th/ เพื่อประชาสัมพันธ$ขาวสาร
ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา เชน ปฏิทินการจัดกิจ กรรมของฝOายกิ จการนั กศึ กษาทุน การศึกษา การกูยื มเพื่ อ
การศึกษา แจงกําหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครงานการจัดอบรมสัมมนา การศึกษาตอ ผลงานอาจารย$
และนักศึกษาที่ไดรางวัล ขาวการประกวดแขงขัน ขาวกิจกรรมตาง ๆ ของฝOายกิจการนักศึกษา ฯลฯ พรอม
ภาพประกอบ (วจ.1.5-2-5)
6. Facebook คณะวิทยาการจัดการ เพื่อประชาสัมพันธ$ขาวสารตาง ๆ ใหกับนักศึกษา เชน ปฏิทิน
การจัดกิจกรรมของฝOายกิจการนักศึกษาทุนการศึกษา การกูยืมเพื่อการศึกษา แจงกําหนดการจัดกิจกรรม
การรั บ สมั ครงานการจั ด อบรมสั มมนา การศึ กษาตอ ผลงานอาจารย$ และนั กศึ กษาที่ ไดรางวั ล ขาวการ
ประกวดแขงขัน ขาวกิจกรรมตาง ๆ ของฝOายกิจการนักศึกษา ฯลฯ พรอมภาพประกอบ (วจ.1.5-2-6)
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นอกจากนี้ ภ ายในเว็ บ ไชต$ ของคณะวิ ท ยาการจั ด การยั ง มี ส ายตรงรองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป(นชองทางในการใหคําปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องตาง ๆ
7. Page ฝOายกิจการนักศึกษาฯ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อประชาสัมพันธ$ขาวสารตาง ๆ ใหกับ
นักศึกษา เชน สถานที่ตั้งของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปฏิทินการจัดกิจกรรมของฝOายกิจการ
นักศึกษา แหลงทุนการศึกษา การกูยืมเพื่อการศึกษา แจงกําหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครงาน การจัด
อบรมสัมมนา การศึกษาตอ ผลงานอาจารย$และนักศึกษาที่ไดรางวัล ขาวการประกวดแขงขัน ขาวกิจกรรม
ตาง ๆ ของฝOายกิจการนักศึกษา ฯลฯ พรอมภาพประกอบ (วจ.1.5-2-7)
8. กลุมไลน$ (Line Group) คณะฯ ไดมีการสรางกลุมไลน$สําหรับกลุมนักศึกษาทีมสโมสรของคณะ
และหัวหนาหมูเรียนทุกชั้นปJของคณะ เพื่อใชเป(นชองทางในการสงขอมูลขาวสาร และรับปรึกษาปLญหาจาก
นักศึกษาทั้งในเรื่องการทํางานและเรื่องการเรียน (วจ.1.5-2-8)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.5 เกณฑ$ขอที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.1.5-2-1
วจ.1.5-2-2
วจ.1.5-2-3
วจ.1.5-2-4
วจ.1.5-2-5
วจ.1.5-2-6
วจ.1.5-2-7
วจ.1.5-2-8

1.5
รายการเอกสารหลักฐาน

คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ภาพบอร$ดประชาสัมพันธ$คณะวิทยาการจัดการ
ภาพแผนผังที่ตั้งหนวยงาน
ตารางเตรียมฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ
หนา เว็บไซต$ของคณะวิทยาการจัดการ
หนา Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ
หนา Page ของฝOายกิจการนักศึกษา
หนา Line Group ของคณะวิทยาการจัดการ
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8ขJอที่ 3 : จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา โดยดําเนินการเป(น 2 รูปแบบดังนี้
1. ดํ า เนิ น การโดยคณะ ทุ ก หลั ก สู ต รของคณะวิ ท ยาการจั ด การไดจั ด ใหนั ก ศึ ก ษาออกฝ3 ก
ประสบการณ$วิชาชีพ/ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะและวิทยาการจัดการการเรียนรูการทํางานใหแก
นักศึกษาเมื่อจบการศึกษา โดยแตละหลักสูตรจะมีการจัดกิจกรรมเตรียมฝ3กประสบการณ$ตามทักษะของแต
ละสาขาวิชา เชน การใชเครื่องสํานักงาน การจัดทําประวัติสวนตัวเป(นภาษาอังกฤษ (Resume) การใช
โปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป เป(นตน
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพในทุก
หลักสูตร โดยแบงการจัดกิจกรรมออกเป(น 2 ระยะ คือ
1) กอนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพของคณะจะมีการจัดตาราง
เตรียมฝ3กประสบการณ$โดยเสริมทักษะในดานตาง ๆ ที่จําเป(นตอการนําไปใชฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ เชน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูป การใชวัสดุสํานักงาน เป(นตน (วจ.1.5-3-1)
2) หลั งจบการฝ3 กประสบการณ$ วิช าชี พ คณะไดมี การจั ด กิ จ กรรมปL จ ฉิ มนิ เทศนั กศึ กษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ$ในการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพในสถานประกอบการ
ตาง ๆ ระหวางรุนพี่ และรุนนอง ซึ่งจะมีตัวแทนของนักศึกษาในแตละโปรแกรมมารวมในการแลกเปลี่ยน
พรอมใหขอมูลคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนออกฝ3กประสบการณ$แกรุนนอง นอกจากนี้แลว
ยังไดเชิญสถานประกอบการมาบรรยายใหขอมูลในเรื่องตําแหนงงานที่ตองการเปIดรับสมัคร และสถาบันแนะ
แนวการศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจอยากศึ ก ษาดานภาษาพรอมหาประสบการณ$ ก ารทํ า งานใน
ตางประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหนักศึกษาไดรับความรู และมีโอกาสในการมองหาโอกาสในการ
ทํางานเมื่อสําเร็จในการศึกษา (วจ.1.5-3-2)
2. ดําเนินการรAวมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะฯ รวมกับกองพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม
สําหรับการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเพื่อการทํางานกอนสําเร็จการศึกษาประจําปJการศึกษา 2560 โดย
มีการจัดหัวขอใหความรู ดังนี้
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สูความสําเร็จ เพื่อเตรียมพรอมในการปรับปรุงดานบุคลิกภาพที่
ชวยสรางความประทับใจในการเตรียมความพรอมสมัครงาน และการปรับตัวใหเหมาะสมกับที่ทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา (วจ.1.5-3-3)
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- วันที่ 26 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดโครงการ
อบรมอาชีพอิสระ การประดิษฐ$กระเปqาลดโลกรอน และ การประดิษฐ$รองเทาแฟนซี โดยมีวิทยากรผูชํานาญ
ดานงานอาชีพจากสํานักงานจัดหางาน เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูไปสานตอเป(นอาชีพเสริมสรางรายได
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน$ (วจ.1.5-3-4)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.5 เกณฑ$ขอที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.1.5-3-1
วจ.1.5-3-2
วจ.1.5-3-3
วจ.1.5-3-4

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการดําเนินงานศูนยฝ<กประสบการณวิชาชีพ ป# 2560
สรุปผลโครงการป@จฉิมนิเทศคณะวิทยาการจัดการประจําป#การศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สูความสําเร็จที่รวมกับกองพัฒนานักศึกษา
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระที่รวมกับกองพัฒนานักศึกษา

1.5
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เกณฑ8ขJอที่ 4 : ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุก
ขอ ซึ่งฝOายกิจการนักศึกษาไดใชวิธีการประเมินจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขJอที่ 1. การประเมินการจัดบริการใหJคําปรึกษาทางวิชาการและการใชJชีวิตแกAนักศึกษาประจําป0
2560 ในปJที่ผานมา คณะไดดําเนินการ ดังนี้
1) คณะไดจัด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปJ 2560” ซึ่งเป(นกิจกรรมที่มีการ
แนะนําขอมูลพื้นฐานของคณะและแนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา โดยในปJที่ผานมาฝOายกิจการนักศึกษาฯ
ของคณะไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจแกนักศึกษาชั้นปJที่ 1 ประจําปJการศึกษา 2560 จํานวน 222
คน คิดเป(นรอยละ 92.89 โดยใชแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ อยูในระดับ
มาก (x= 4.05) ซึ่ งเมื่ อแยกเป( น รายดาน พบวา ดานวิ ทยากร อยู ในระดั บ มาก มี คาเฉลี่ ย สู งสุ ด เทากั บ
(x= 4.16) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x= 4.07) จากผลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการประเมินคุณภาพของการจัดโครงการจัดปฐมนิเทศประจําปJ 2560 มีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.51 (วจ.1.5-4-1)
รายการ

x

1. ดานวิทยากร
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ดานคุณภาพโครงการ
4.ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
รวม

4.16
4.07
4.05
3.87
4.05

S.D
0.63
0.70
0.68
0.73
0.68

ระดับความพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2) คณะไดทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ออาจารย$ ที่ป รึ ก ษาในการ
ใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาของแตละหมูเรียน โดยใชแบบสอบถามออนไลน$
Google Form ซึ่งเก็บจากนักศึกษาระดับตั้งแตชั้นปJที่ 1-4 ผลพบวา มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 468 คน
จากจํานวนทั้งหมด 916 คน คิดเป(นรอยละ 51.09 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย (x= 4.18) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบทบาทหนาที่ของอาจารย$ที่ปรึกษา มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (x= 4.41) รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะอาจารย$ที่ปรึกษา มีคาเฉลี่ย (x= 3.96) (วจ.1.5-4-2)
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ประเด็น
1. บทบาทหนาที่ของอาจารย$ที่ปรึกษา
2. คุณลักษณะอาจารย$ที่ปรึกษา
รวม

x

4.41
3.96
4.18

S.D
0.42
0.51
0.44

ระดับความพอใจ
มาก
มาก
มาก

ขJอที่ 2. การประเมินคุณภาพการใหJบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลAงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกAนักศึกษา ประจําป0การศึกษา 2560
คณะไดประเมินคุณภาพการใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา โดยไดแบงเป(น 2 สวน ดังนี้
1) การประเมิ น คุ ณภาพการใหบริ การของคณะในดานตางๆ เชน การประชาสั มพั น ธ$ ขาวสาร
กิจกรรมตางๆ ของคณะ โดยใชแบบสอบถามในการสํารวจนักศึกษาตั้งแตชั้นปJที่ 1-4 จํานวน 916 คน
รายการ
S.D
ระดับความพอใจ
(x)
4.02
0.70
1. ดานเนื้อหาขาวสาร (Content)
ดี
4.00
0.75
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการสงขาวสาร (Staff)
ดี
3.97
0.68
3. ดานขั้นตอนการสงสาร
ดี
3.89
0.81
4. ดานขั้นตอนการจัดสงขาวสาร (Process)
ดี
3.97
0.74
รวม
ดี
ผลพบวา มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 916 คน คิดเป(นรอยละ 100 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอการรับบริการของคณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ (x= 3.97) และเมื่อวิเคราะห$
เป(นรายดานพบวา ดานเนื้อหาขาวสาร (Content) มีความพึงพอใจอยูในระดับดี คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ (x=
4.02) รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการสงขาวสาร (Staff) มีความพึงพอใจอยูในระดับดี และมีคาเฉลี่ย
เทากับ (x= 4.00) (วจ.1.5-4-2)
2) การประเมินคุณภาพดานการใหบริการดานแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาชั้นปJที่ 4 ของ
ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ของคณะ โดยใชแบบสอบถามในการสํารวจ ผลพบวา จากการเก็บขอมู ล
นักศึกษาจํานวน 216 คน หรือจากจํานวนทั้งหมดของนักศึกษาชั้นปJที่ 4 คิดเป(นรอยละ 100 นักศึกษามี
ความพึ ง พอใจอยู ในระดั บ มาก มี ค าเฉลี่ ย เทากั บ ( x= 3.85) เมื่ อ พิ จ ารณาเป( น รายขอ พบวา การให
คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพเมื่อออกฝ3ก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ (x= 3.97)
รองลงมาคือ การใหคําแนะนํากับนักศึกษาเพื่อเตรียมฝ3กพรอมกอนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ (x= 3.96) (วจ.1.5-4-3)
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รายการ
(x)
1. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพเมื่อออกฝ3ก
2. การใหคําแนะนํากับนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมกอนออกฝ3ก
ประสบการณ$วิชาชีพ
3. การใหความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ$ในการประเมินเพื่อวัดผล
3. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการหาสถานประกอบการเพื่อออก
ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ

รวม

S.D

ระดับความพอใจ

3.97
3.96

0.65
0.68

มาก
มาก

3.92
3.92

0.62
0.71

มาก
มาก

3.85

0.51

มาก

จากผลดังกลาว แสดงใหเห็นวาการประเมินคุณภาพของการใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ประจําปJการศึกษา 2560 มีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51
ขJอที่ 3. การประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรJอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกA
นักศึกษา
คณะไดดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานของนักศึกษา ซึ่งแบงออกเป(น 2
ระยะ พรอมมีการประเมินคุณภาพของกิจกรรม ดังนี้
- กอนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ คณะไดมีการจัดกิจกรรมเตรียมฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ
ใหแกนักศึกษา เพื่อสรางความพรอมกอนจะมีการออกฝ3กงาน และการนําไปใชประยุกต$ในการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยกิจกรรมเตรียมฝ3ก เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูป
เป(นตน ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปJที่ 4 จํานวน 216 คน
โดยการใชแบบสอบถามในการสํารวจ ซึ่งพบวา
หัวขJอการอบรม
1. ทําแผนทีโ่ ดยโปรแกรม Visio
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ
3.การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียนResume
4. การเขียนสมุดบันทึก
รวม

(x)
3.95
3.94
3.94
3.93
3.94

S.D
0.59
0.47
0.59
0.56
0.55

ระดับความพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางแสดงวา นั กศึ กษาสวนใหญมี ความพึ งพอใจโดยภาพรวมอยูในระดั บ มาก มี คาเฉลี่ย
(x= 3.94) เมื่อพิจารณาหัวขอการอบรม การจัดทําแผนที่โดยโปรแกรม Visio มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x= 3.95)
รองลงมา คือ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียน Resume มีคาเฉลี่ย
เทากับ (x= 3.94) โดยเมื่อประเมินแยกตามรายดานของการฝ3กอบรมทั้ง 4 กิจกรรม แสดงผลไดดังนี้
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ดJาน
1. ดานวิทยากร
2. ดานกระบวนการ
3. ดานเจาหนาที่ใหบริการ
4. ดานประโยชน$ที่ไดรับ
รวม

การพัฒนา
บุคลิกภาพ

ทําแผนที่โดย
Visio

การเขียน
Resume

การเขียนสมุด
บันทึก

(x)

S.D

(x)

S.D

(x)

S.D

(x)

S.D

3.99
3.89
3.83
4.08
3.94

0.51
0.61
0.58
0.62
0.47

4.05
3.94
3.86
3.96
3.95

0.53
0.58
0.59
0.63
0.59

3.99
3.89
3.86
4.03
3.94

0.53
0.55
0.58
0.59
0.59

4.02
3.93
3.87
3.92
3.93

0.54
0.57
0.59
0.47
0.56

เมื่อพิจารณาเป(นรายดาน พบวา การพัฒนาบุคลิกภาพ การทําแผนที่โดยใชโปรแกรม Visio และ
การเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียน Resume มีความพึงพอใจดานประโยชน$ที่ไดรับอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ (x= 4.08, x= 3.96 และ x= 4.03) ตามลําดับ ในขณะการอบรมการเขี ยนสมุด
บันทึก ความพึงพอใจดานวิทยากรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (x= 4.02) (วจ.1.5-4-4)
- หลังออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ปLจฉิมนิเทศใหกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําปJการศึกษา 2560 โดยเก็บขอมูลนักศึกษาชั้นปJที่ 4 จํานวน 240
คนดวยแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 ดังตารางตอไปนี้
ดJาน
1. รูปแบบการจัดงาน/สถานที่
2. วิทยากรบรรยาย
3. ประโยชน$ที่ไดรับในการเขารวมกิจกรรม
รวม

(x)
4.05
4.07
4.11
4.04

S.D
0.51
0.40
0.46
0.33

ระดับความพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณาเป(นรายดานพบวา ดานความรูประโยชน$ที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x= 4.11) รองลงมา
คือ ดานวิทยากรบรรยาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (x= 4.07) และ ดานรูปแบบการจัดงาน/สถานที่ มีคาเฉลี่ย (x=
4.05) นอกจากนี้ยังไดรับขอเสนอแนะจากการประเมินนักศึกษาฝ3กงานของสถานประกอบการ ในเรื่องของ
การปรับปรุงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของนักศึกษา (วจ.1.5-4-5)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.5 เกณฑ$ขอที่ 4
รหัสเอกสาร
วจ.1.5-4-1
วจ.1.5-4-2
วจ.1.5-4-3
วจ.1.5-4-4
วจ.1.5-4-5

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการประเมินโครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปJ 2560
สรุปผลการประเมินอาจารย$ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สรุปผลการประเมินการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการประจําปJการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเตรียมฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ
สรุปผลโครงการปLจฉิมนิเทศคณะวิทยาการจัดการประจําปJการศึกษา 2560
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เกณฑ8ขJอที่ 5 : นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง
ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป(นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
ในปJการศึกษา 2560 คณะไดนําขอเสนอแนะจากนักศึกษาตามผลการประเมิน ของปJการศึ กษา
2559 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลที่สอดคลองตามความคาดหวังของนักศึกษา และ
จากผลการประเมินในปJ 2560 ไดมีบางสวนที่ดําเนินการแกไขภายในรอบปJ 2560 ดังนี้
การดําเนินการปรับปรุงตามขJอเสนอแนะในขJอที่ 1 การประเมินการจัดบริการใหJคําปรึกษาทางวิชาการ
และการใชJชีวิตแกAนักศึกษาประจําป0 2560
กิจกรรม
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมประจํ า ปJ ก ารศึ ก ษา 2560
ซึ่ ง เป( น กิ จ กรรมแนะนํ า ขอมู ล
พื้นฐาน และบริการตาง ๆ ของ
คณะ ตลอดจนการแนะนํา แนว
ทางการปรั บ ตั ว ในการใชชี วิ ต
ของนักศึกษาชั้นปJที่ 1

ขJอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(ผลการประเมินป0การศึกษา 2559)
จากการประเมินผลการจัดโครงการฯ
ปJ ก ารศึ ก ษา 2559 นั ก ศึ ก ษามี
ขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี้คือ คณะ
ค ว ร เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร จั ด
โครงการฯ เนื่องจากพื้นที่หองประชุม
มีความคับแคบจนเกินไป และมีเสา
บั งสายตาจํ า นวนมาก ประกอบกั บ
จอภาพสํ า หรั บ ฉายโปรเจคเตอร$ มี
ขนาดเล็กเกินไป จึงทําใหมองเห็นได
ไมชัดเจน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การดําเนินปรับปรุง
ป0การศึกษา 2560
ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า 2560
คณะกรรมการฝO า ยกิ จ การ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ไดดํ า เนิ น การประชุ ม เพื่ อ
หารื อ ในการปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะของนั ก ศึ ก ษา
จากมติ ที่ ป ระชุ ม กํ า หนดให
สโมสรนักศึกษาทําการสํารวจ
หองประชุมในมหาวิทยาลัยที่
มีความเหมาะสมและมี ความ
พรอมในการจั ด กิ จ กรรมได
แ ล ะ นํ า ม า เ ส น อ ต อ
คณะกรรมการฝO า ยกิ จ การ
นักศึกษา พบวา หองประชุ ม
รั ต นอาภา มี ความเหมาะสม
และพรอมในการจัดกิจกรรม
เนื่องจากเป(นหองประชุมที่มี
ขนาดกวางขวาง เพียงพอตอ
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ มี
จอภาพขนาดใหญสําหรับฉาย
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2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มี ต ออาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาในการ
ใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการ
และการใชชีวิตแกนักศึกษาของ
แตละหมูเรียน

จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาในการใหบริ ก าร
คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาของแตละหมู เรี ย น
ปJ ก ารศึ ก ษา 2559 นั ก ศึ ก ษามี
ขอเสนอแนะ ดังนี้คือ อาจารย$ควรจัด

โปรเจคเตอร$ จึงไดทําการจอง
หองลวงหนา เมื่ อ นํ า ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจมา
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว า ง ปJ
ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 9 แ ล ะ ปJ
การศึกษา 2560 พบวา ระดับ
ความพึงพอใจตอดานสถานที่
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ$ ที่ ใ ช ใ น ก า ร
ปฐมนิ เ ทศมี ค าเฉลี่ ย ลดลง
ทั้ ง นี้ อ า จ เ ป( น เ พ ร า ะ ว า
นั กศึ กษาเป( น นั กศึ ก ษาปJ ที่ 1
ของแตละปJ การศึ กษาซึ่ ง เป( น
นั ก ศึ ก ษาคนละกลุ มกั น (ปJ
การศึ ก ษา 2559 x=4.37
และปJ ก ารศึ ก ษา 2560 x=
4.07) ซึ่งจากผลการประเมิน
ดั งกลาว คณะกรรมการฝO า ย
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาพิ จ ารณา
รวมกันแลวเห็นวา สถานที่จัด
กิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสมดี
แลว จึ ง มี ก ารทบทวนเพื่ อ
ปรับปรุงในดานอื่น ๆ ของการ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนอง
ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษา
ตอไป (วจ.1.5-5-1)
ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า 2560
คณะกรรมการฝO า ยกิ จ การ
นักศึกษาประชุมหารือในการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
นั ก ศึ ก ษา พบวา ควรใหรอง
คณบดี ฝO า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
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รายละเอียดการดําเนินการ
เวลาพบปะนั ก ศึ ก ษาใหมากยิ่ ง ขึ้ น กํ า หนดใหแตละหลั กสู ต รจั ด
โดยควรมี ก ารจั ด ตารางการเขาพบ ตารางใหนั ก ศึ ก ษาเขาพบใน
หรือเป(นชวงเวลาตอนบายของวันพุธ ชวงเวลาตอนบายของวั น พุ ธ
ซึ่ ง เป( น ชั่ ว โมงกิ จ กรรมของ
สั ป ดาห$ เ พิ่ ม เติ ม จากตาราง
ปกติ ซึ่ งรองคณบดี ไดแจงใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ ย า ง ไ ม เ ป( น
ทางการของประธาน
โปรแกรมวิ ช าใหทราบวา ให
อาจารย$ที่ปรึกษาทุกหมูเรียน
ไดชวยกั น ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาโดย
จั ด ส ร ร เ ว ล า ใ น ก า ร ใ ห
คํ า ปรึ ก ษาทั้ ง เรื่ อ งการเรี ย น
และเรื่ อ งสวนตั ว โดยอาจ
กําหนดเป(นตารางการเขาพบ
ของนั กศึ กษาในชวงบายของ
วันพุธที่ไมมีกิจกรรมหรือการ
เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษา
และอาจารย$ไดพบปะพรอมให
คําแนะนําในเรื่องการเรียนแก
นักศึกษาไดอยางใกลชิด เมื่อ
นํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจมาเปรียบเทียบ ระหวาง
ปJ ก า ร ศึ ก ษ า 2559 แ ล ะ ปJ
การศึกษา 2560 พบวา ระดับ
ความพึงพอใจที่มีตออาจารย$ที่
ปรึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่
สู ง ขึ้ น (ปJ ก ารศึ ก ษา 2559
x=4.23 และปJ ก ารศึ ก ษา
2560 x= 4.36)
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รายละเอียดการดําเนินการ
การดําเนินการปรับปรุงตามขJอเสนอแนะในขJอที่ 2 การประเมินคุณภาพการใหJบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลAงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกAนักศึกษา ประจําป0การศึกษา 2560
ขJอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(ผลการประเมินป0การศึกษา 2559)
1. การใหบริ ก ารของคณะใน จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี
ด า น ต า ง ๆ เ ช น ก า ร ตอการใหบริ ก ารของคณะในดาน
ประชาสัมพันธ$ขาวสาร กิจกรรม ตาง ๆ ปJการศึกษา 2559 นักศึกษามี
ตาง ๆ ของคณะ เป(นตน
ขอเสนอแนะ ดั ง นี้ คื อ การสื่ อ สาร
เนื้ อหา ขาวสาร ในชองทางตาง ๆ
กับนักศึกษาควรใชภาษาที่เขาใจงาย
แล ะกระชั บ ถาใช ภ าษาที่ เ ป( น
ทางการนักศึกษาจะไมเขาใจ
กิจกรรม

การดําเนินปรับปรุง
ป0การศึกษา 2560
ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า 2560
คณะกรรมการฝO า ยกิ จ การ
นักศึกษาประชุมหารือในการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
นั กศึ กษา พบวา ใหบุ คลากร
ฝO า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารกั บ
นักศึกษาปรับปรุงการใชภาษา
ในการสื่ อ สารใหชั ด เจน ลด
ภาษาที่ เ ป( น ทางการลง และ
สรุ ป ความใหเกิ ด ความเขาใจ
ไดงาย เพื่อใหนักศึกษาไดรั บ
ขอมูลอยางถูกตองผานสื่ อใน
ชองทางตาง ๆ และเมื่อนําผล
การประเมินความพึงพอใจมา
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว า ง ปJ
ก า ร ศึ ก ษ า 2559 แ ล ะ ปJ
การศึกษา 2560 พบวา ระดับ
ความพึงพอใจในการใชภาษา
ที่ ก ระชั บ และเขาใจงายมี
คาเฉลี่ ย อยู ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
(ปJ การศึ กษา 2559 x=3.83
และปJ ก ารศึ ก ษา 2560 x=
4.03) (วจ.1.5-5-2)
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รายละเอียดการดําเนินการ
การดําเนินการปรับปรุงตามขJอเสนอแนะในขJอที่ 3 การประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรJอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกAนักศึกษา
ขJอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การดําเนินปรับปรุง
กิจกรรม
(ผลการประเมินป0การศึกษา 2559)
ป0การศึกษา 2560
1. การจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มฝ3 ก จากการประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงาน ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0
ประสบการณ$ วิ ช าชี พ ใหแก โดยการสัมภาษณ$นักศึกษา ตัวแทน คณะกรรมการฝO า ยกิ จ การ
นักศึกษา
ศิ ษย$ เ กาที่ ป ระกอบอาชี พแลว ในปJ นักศึกษาไดรวมปรึกษาหารือ
การศึ ก ษา 2559 มี ข อเสนอแนะ กั บ คณะกรรมการศู น ย$ ฝ3 ก
ดังนี้คือ คณะควรจัดการอบรมทักษะ ประสบการณ$ วิ ช าชี พ ในการ
ทางคอมพิวเตอร$เพิ่มเติม โดยเฉพาะ ทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ตาม
โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Excel ขอเสนอแนะ ซึ่ ง มี ข อเสนอ
เนื่ อ งจากในปL จ จุ บั น สายงานทาง ดั ง นี้ คื อ คณะมอบหมายให
ธุ ร กิ จ นิ ย มใชโปรแกรม Microsoft คณะกรรมการซึ่งเป(นตัวแทน
Excel ในการทํ า งานเป( น อยางมาก ของแตละโปรแกรมวิ ช าใช
เชน บัญชี การเงิน เป(นตน
ร า ย วิ ช า เ ต รี ย ม ฝ3 ก
ประสบการณ$ วิ ช าชี พ ในการ
เสริมทักษะทางคอมพิว เตอร$
โปรแกรม Microsoft Excel
ใหกั บ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย ม
ความพรอมกอนที่นักศึกษาจะ
ออกฝ3 กประสบการณ$วิชาชีพ
โดยกํ า หนดตารางการใช
หองปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร$
อยางชั ด เจน จากนั้ น มี ก าร
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
พบวา มี โ ปรแกรมวิ ช าที่ จั ด
กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการใช
โปรแกรม Microsoft Excel
ใหกั บ นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 3
โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรม
วิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป การ
บัญชี และคอมพิวเตอร$ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
ซึ่งจากการสัมภาษณ$นักศึกษา
ที่ เ ขารวมกิ จ กรรมและกลั บ
จากการฝ3 ก ประสบการณ$
วิ ช าชี พ พบวาหนวยงานได
มอบหมายใหนั ก ศึ ก ษาใช
โปรแกรม Microsoft Excel
ใ น ก า ร ทํ า ง า น ซึ่ ง ทํ า ใ ห
นักศึกษา สามารถนําความรูที่
ไ ด รั บ จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม ฝ3 ก
ประสบการณ$ วิ ช าชี พ (เสริ ม
ทักษะทางคอมพิวเตอร$) ไปใช
ในการฝ3 ก ปฏิ บั ติ ง านไดจริ ง
และมี ความชํ า นาญในการใช
โปรแกรมดังกลาวไดเป(นอยาง
ดี (วจ.1.5-5-3)
สําหรับการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลฯ จากผลการประเมิน ปJ 2560 ซึ่งระดับ
ความพึ งพอใจของนั ก ศึ กษาในดานตางๆ (ตามเกณฑ$ ขอที่ 4) อยู ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ ในสวนที่ ส ามารถ
ดําเนินการไดทันทีในปJ 2560 คือ
1) คุณภาพการใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานฯ ดานขั้นตอนการสงสาร (x =
3.97) และขั้นตอนการจัดสงขาวสาร (x= 3.89) ซึ่งเป(นคาเฉลี่ยที่ต่ํากวาดานอื่นๆ ทางศูนย$ฝ3กประสบการณ$
วิชาชีพและสหกิจศึกษาไดมีการสงสารโดยใหขอมูลทาง Line ในกลุมหัวหนาหมูเรียน และ Page ของฝOาย
กิจการนักศึกษาในการใหขอมูลกิจกรรมตางๆ ตลอดจนแหลงงานใหกับนักศึกษา (วจ.1.5-5-4)
2) การใหบริการดานคําปรึกษาทางวิชาการ เกี่ยวกับการเลือกสถานที่ฝ3กงานและแหลงฝ3กงาน
นักศึกษาใหขอเสนอแนะวาควรใสรายละเอียดตางๆ และแสดงขั้นตอนการกรอกเอกสารฝ3กงานและแหลง
ฝ3กงานตางๆ ประชาสัมพันธ$บนบอร$ดหนาหองฝOายกิจการนักศึกษา เพราะนักศึกษาตองไปยื่นแบบฟอร$มจะ
ไดทําตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง (วจ.1.5-5-2)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.5 เกณฑ$ขอที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.1.5-5-1
วจ.1.5-5-2
วจ.1.5-5-3
วจ.1.5-5-4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมฝOายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการประเมินการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการประจําปJการศึกษา 2560
รายงานการประชุมฝOายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ภาพเผยแพรวารสารผาน Page ฝOายกิจการนักศึกษา, Web ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพและสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8ขJอที่ 6 : ใหขอมูลและความรูที่เป(นประโยชน$ในการประกอบอาชีพแกศิษย$เกา
ผลการดําเนินการ
ในปJการศึกษา 2560 คณะไดดําเนินการในการจัดกิจ กรรมที่เป(น การใหขอมูลและความรู ที่ เ ป( น
ประโยชน$ในการประกอบอาชีพแกศิษย$เกา ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 คณะฯ รวมกับชมรมศิษย$เกาคณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรม
เสวนาทางธุรกิจเรื่อง “เทคนิคการทําธุรกิจออนไลน$และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส$” ณ หองประชุม
ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีคุณนิศาธัญญ$ เลาหพิบูลรัตนา คุณ
ณัฏฐณิชา ศรศักดิ์ และคุณพัทธนันท$ สินธุอารีย$ เป(นผูรวมเสวนาใหความรู และเสนอมุมมองการสรางความ
ไดเปรี ย บทางการแขงขั น ดวยระบบการจั ด การโลจิ ส ติ กส$ ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพใหแกผู เขารวมฟL งเสวนา ซึ่ ง
ประกอบไปดวย บุ ค คลทั่ ว ไป ศิ ษ ย$ เ กา และศิ ษ ย$ ปL จ จุ บั น คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ผลการประเมินพบวา มีศิษย$เกาเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 66 คน โดยแบงออกเป(น คณะกรรมการ
ชมรมศิษย$เกาคณะ จํานวน 3 คน ศิษย$เกาคณะวิทยาการจัดการจํานวน 12 คน และศิษย$ปLจจุบันจํานวน 51
คน จากการประเมิ น ความพึ งพอใจในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก มี คาเฉลี่ ย เทากั บ (x= 4.40) โดยเมื่ อ
วิเคราะห$ในรายขอพบวา ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ การใหขอมูล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ (x= 4.45) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของผูเสวนาทางธุรกิจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
(x= 4.39) (วจ.1.5-6-1)
2. คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดบริการขาวสารที่เป(นประโยชน$ตอศิษย$เกาโดยใหขอมูลที่ทําการ
เผยแพรไดแก ขอมูลการจัดโครงการอบรมสัมมนา ขอมูลความรูในการพัฒนาตนเองเพื่อไปปรับใชในการ
ทํางาน ขอมูลการรับสมัครงานตาง ๆ เป(นตน ผาน page ของฝOายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
(วจ.1.5-6-2)

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.5 เกณฑ$ขอที่ 6
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
วจ.1.5-6-1 สรุปผลกิจกรรมเสวนาทางธุรกิจเรือ่ ง “เทคนิคการทําธุรกิจออนไลน$และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส$”
วจ.1.5-6-2 หนา page ฝOายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปWาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนประเมิน การบรรลุเปWาหมาย เปWาหมายป0ตAอไป
5.00
6 ขอ
 บรรลุเปEาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปWาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนประเมิน การบรรลุเปWาหมาย
5.00
 บรรลุเปEาหมาย

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
(ประเมินตนเอง)
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยจัดทํา
คูมือปฐมนิเทศและไดรวมกับมหาวิทยาลัยในการใชคูมืออาจารย$ที่ปรึกษา ประกอบการพิจารณาในการให
คําปรึกษา
2. คณะวิทยาการจัดการใหบริการขอมูลที่มีความหลากหลายชองทางซึ่งเป(นขอมูลทั้งหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ทําใหเขาถึงนักศึกษาไดมากที่สุด
โอกาสการพัฒนา / ขJอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถJามี)
-

ผูJรับผิดชอบ
ผูJกํากับดูแลตัวบAงชี้
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย$
โทรศัพท8
081-6883348
E-Mail
Mou_k@hotmail.com

ผูJจัดเก็บรวบรวมขJอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นางสาวนัฐรินทร$ พิชิตปLญญา
โทรศัพท8
088-154-7262, 089-638-9101
E-Mail
rain_1289@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การผลิตบัณฑิต(สกอ.)
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการ ทั้งโดยคณะและโดยองค(กรนักศึกษา เป*นกิจกรรมที่
ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติป0ญญา สังคม อารมณ( รางกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดคลองกั บคุ ณลักษณะบั ณฑิตที่ พึ งประสงค( ที่ ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางป0ญญา (4)
ทักษะความสัมพันธ(ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค(ที่ คณะ สถาบัน และสภา/
องค(กรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก
PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเป*นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อยางยั่งยืน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ
ตนเอง

กรรมการ























ชื่อเกณฑมาตรฐาน
1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและกิจกรรม
2) ในแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน
ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางป0ญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ(ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
4) ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา
6) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6

57

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข4อที่ 1 : จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดทําแผนและกิจกรรม
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการไดเปดโอกาสใหสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เขามามีสวนรวมในการ
ทบทวนแผนและวางแผนการจั ดกิ จ กรรมนักศึ กษา ประจํ า ป. 2560 ในการประชุมเพื่อทบทวนแผน ครั้งที่
1/2560 วันที่ 14 มิ.ย. 2560 และ การประชุมเพื่อทบทวนแผน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 ส.ค. 2560 โดยมีการ
ทบทวนโครงการและกิจกรรมที่ฝ9ายกิจการนักศึกษาฯไดรับผิดชอบ ซึ่งโครงการกิจกรรมดังกลาวพิจารณา
จากความครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค=ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและอัตลักษณ= โดย
ในป.การศึกษา 2560 ฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการกิจกรรม ดังนี้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
2. ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
3. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ=และจิตบริการ
4. บริจาคโลหิต
5. เตรียมความพรอมผูนํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิทยาการลอยกระทง
7. กีฬาระหวางคณะ
8. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
9. วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน
10. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญคณะ
11. จิตอาสาวิทยาการ
12. ปIจฉิมนิเทศนักศึกษา
13. บายศรีสูขวัญสานสัมพันธ=มิตรภาพนองพี่วิทยาการจัดการ
14. เครือขายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.กลุมภาคเหนือ
15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนจํานวน 15 กิจกรรม ทั้งนี้ ทางฝ9าย
กิจการนักศึกษาฯจะไดนําผลการประชุมดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการเพื่อ
พิจารณาตอไป (วจ.1.6-1-1)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑ(ขอที่ 1
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
วจ.1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษาประจําป. 2560
วจ.1.6-1-2 รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิ.ย. 2560
วจ.1.6-1-3 รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 ส.ค. 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข4อที่ 2 : ในแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางป0ญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ(ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
เรียนรูตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ประจําป.
การศึกษา 2560 ซึ่งประกอบดวย
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ดานที่ 2 ความรู
ดานที่ 3 ทักษะทางปIญญา
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธ=ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ดานที่ 5 ทักษะวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ=และจิตบริการ
บริจาคโลหิต
เตรี ย มความพรอมผู นํ า นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการลอยกระทง
กีฬาระหวางคณะ
เลื อ กตั้ ง นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ดําเนิน
กิจกรรม
21 มิ.ย. 60
6 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60

จํานวน
ผูAเขAารCวม
222
239
893

1
√
√
√

19 ก.ค. 60
และ 6 ธ.ค. 60
22-23 ก.ค. 60

246

√

100

√

18-19 พ.ย. 60
2-3 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60

212
714
601

√
√
√

5-6 ม.ค. 61

100

√

ดAานที่
2 3 4
√
√
√
√

√

√

√

√

5

√

√

√

√
√

√

√
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
- กิ จ ก ร ร ม ทํ า บุ ญ ใ ส บ า ต ร ข า ว ส า ร
อาหารแหง และทําบุญคณะ
จิตอาสาวิทยาการ
ปIจฉิมนิเทศนักศึกษา
บายศรีสูขวัญสานสัมพันธ=มิตรภาพนองพี่
วิทยาการจัดการ
เครือขายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.
กลุมภาคเหนือ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารในระดับนานาชาติ
รวม

11 ม.ค. 61

893

√

√

√

3-5 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61

60
240
773

√

√

29-31 มี.ค. 61

11

√

√

25 พ.ย. 2560 23 ธ.ค. 2560

70

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

12 6

5

12 7

√

(วจ.1.6-2-1- วจ.1.6-2-14)

1.6

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑ(ขอที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.1.6-2-1
วจ.1.6-2-2
วจ.1.6-2-3
วจ.1.6-2-4
วจ.1.6-2-5
วจ.1.6-2-6
วจ.1.6-2-7
วจ.1.6-2-8
วจ.1.6-2-9
วจ.1.6-2-10
วจ.1.6-2-11
วจ.1.6-2-12
วจ.1.6-2-13
วจ.1.6-2-14

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
รายงานผลการดําเนินโครงการไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ
รายงานผลการดําเนินโครงการบริจาคโลหิต
รายงานผลการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมผูนํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินโครงการวิทยาการลอยกระทง
รายงานผลการดําเนินโครงการกีฬาระหวางคณะ
รายงานผลการดําเนินโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินโครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน
รายงานผลการดําเนินโครงการจิตอาสาวิทยาการ
รายงานผลการดําเนินโครงการปIจฉิมนิเทศนักศึกษา
รายงานผลการดําเนินโครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธ=มติ รภาพนองพี่วิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินโครงการเครือขายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.กลุมภาคเหนือ
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

60

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข4อที่ 3 : จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมใหความรูที่สงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (QA.KM) และฝUกทักษะ การ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใตการใชกระบวนการ PDCA เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2561
ณ หองประชุมสุพรรณิการ= กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผูชวย
ศาสตราจารย=อรอนงค= แจมผล รองอธิการบดีฝ9ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
กิจกรรมที่ 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ PDCA โดย ผูชวยศาสตรจารย= ดร.ขวัญดาว แจมแจง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา ตามกระบวนการ PDCA
โดย ผูชวยศาสตรจารย= ดร.ขวัญดาว แจมแจง และผูชวยศาสตรจารย= ดร.ชาลี ตระกูล
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการนําเสนอผลงานนักศึกษาในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA โดยผูชวยศาสตรจารย= ดร.ขวัญดาว แจมแจง และผูชวยศาสตรจารย= ดร.ชาลี ตระกูล
(วจ.1.6-3-1)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑ(ขอที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.1.6-3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รูปภาพกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู QA.KM

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เกณฑข4อที่ 4 : ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค=ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป ซึ่งมีการสรุปผลในแตละกิจกรรมที่รับผิดชอบ (ดัง
ตาราง) โดยไดรวมกันพิจารณากับคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินที่ไดมีดังนี้
โครงการ
งบประมาณ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
12,000
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูความ
เขาใจเกี่ ย วกั บ ขอมู ล ที่ จํ า เป[ น ใน
การศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสมและเป[ น ไปตาม
กฎระเบียบของคณะมหาวิทยาลัยและ
สังคม

350 คน
คาเฉลี่ย 3.51
ขึ้นไป

ขอเสนอแนะ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเขาใจ
ขอมูลที่จําเป[นในการศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลที่จําเป[นในการศึกษา
และสามารถนํ า ไปใชประโยชน= ใ น
ขณะที่ ศึ ก ษาอยู ในคณะวิ ท ยาการ
จัดการได
แอร=ไมเย็น

โครงการ
งบประมาณ

ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
5,000
วัตถุประสงคJ

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในพิธีการไหวครู
2. เพื่ อ เสริ มสรางคุ ณธรรมจริยธรรม
และความเป[นไทยใหกับนักศึกษา

ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัด

คาเฉลี่ย 3.51
ขึ้นไป

เปLาหมาย

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจใน คาเฉลี่ย 4.00 ขึ้น
พิธีการไหวครู
ไป
2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ คาเฉลี่ย 4.00 ขึ้น
มีตอการไดรับการเสริมสรางคุณธรรม
ไป
จริยธรรมและความเป[นไทย
3. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
รอยละ 80
อนุรักษ=วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
-

ผลการ
ดําเนินงาน
222 คน
คาเฉลี่ย 4.11

1.6
คาเฉลี่ย 4.13

ผลการ
ดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 4.39
คาเฉลี่ย 4.43

รอยละ 97.45

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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โครงการ
งบประมาณ

สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ
53,600
วัตถุประสงคJ

1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดีของไทยใหกับนักศึกษา
และสัมพันธไมตรีที่ดตี อกันระหวางรุน
พี่และรุนนอง

ขอเสนอแนะ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
500 คน
2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้น
มีตอการเสริมสรางคุณธรรม
ไป
จริยธรรมและการทํานุบาํ รุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ
สัมพันธภาพที่ดรี ะหวางรุนพี่กับรุน
นอง
3. รุนพี่รุนนองมีความสัมพันธ=อันดี คาเฉลี่ย 4.00 ขึ้น
ระหวางกัน รักใครและสามัคคีกัน
ไป
1. วิทยากรพูดเกง และพูดเป[นกันเองมาก
2. อากาศรอน
3. นัดเวลาเชาเกินไป

ผลการ
ดําเนินงาน
893 คน
คาเฉลี่ย 4.30

คาเฉลี่ย 4.31

บริจาคโลหิต
0
วัตถุประสงคJ

1. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ= แ ละใหบริการ
นอกสถานที่แกผูตองการบริจาคโลหิต
ในการถวายเป[ น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
2. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรเกิด
ความประทั บ ใจในการมี ส วนรวมใน
โครงการบริจาคโลหิต
ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80 ขึ้นไป
2. ระดับความคิดเห็นของผูเขารวม คาเฉลี่ย 4.00 ขึ้น
โครงการมีคาเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป
ไป

1. ควรมีการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน
2. ตองการใหเพิ่มระยะเวลาในการบริจาคโลหิตใหมากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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โครงการ
งบประมาณ

เตรียมความพรอมผูนํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
40,000
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
100 คน
คาเฉลี่ย 4.49

1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรู 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
80 คน
ความเขาใจในบทบาทภาวะผู นํ า 2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ คาเฉลี่ย 4.00
นักศึกษา
ขึ้นไป
มีตอการไดรับการสงเสริมใหเกิด
ภาวะผูนํา
3. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่
คาเฉลี่ย 4.00
คาเฉลี่ย 4.30
พึงประสงค=ตามกรอบมาตรฐาน
ขึ้นไป
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. อยากใหจัดกิจกรรมนี้อีกในป.ตอๆไป
2. อยากใหขยายเวลาจาก 2 วัน 1 คืน เป[น 3 วัน 2 คืน เพื่อใหเขาถึง
บรรยากาศ

1.6
โครงการ
งบประมาณ

วิทยาการลอยกระทง
22,000
วัตถุประสงคJ

1. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาไดใชความคิ ด
สรางสรรค=เพื่อประดิษฐ=กระทงในงาน
ประเพณี ล อยกระทงประจํ า ป. ข อง
มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาไดรวมสื บ สาน
ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป[นประเพณี
อันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป
ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. กระทงที่นักศึกษาไดประดิษฐ=ขึ้น
1 ผลงาน
2. จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข า ร วม ไมนอยกวารอย
กิจกรรม
ละ 80
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการ คาเฉลี่ย 3.51
เขารวมโครงการลอยกระทงเพื่อสืบ
ขึ้นไป
สานประเพณีที่ดีงามของไทยใหคง
อยูสืบไป
กําหนดการลาชา และดําเนินการนานเกินไป

ผลการ
ดําเนินงาน
1 ผลงาน
รอยละ 93.39
คาเฉลี่ย 4.15

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6

รายละเอียดการดําเนินการ
โครงการ
งบประมาณ

กีฬาระหวางคณะ
60,000
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. เพื่ อ สงเสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษาไดมี ส วน 1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
รวมกิจกรรมดานการกีฬาระหวางคณะ 2. ผลงานการแขงขันประกวดกอง
2. เพื่อมุงพัฒนาทักษะผูนํานักศึกษาให เชียร=
เกิดการเรียนรูและสามารถคิด
วิเคราะห=วางแผนการทํางานรวมกัน
เป[นทีมได

500 คน
รางวัลที่ 1 - 3

ขอเสนอแนะ

รุนพี่ที่เป[น staff ควรมีความพรอมมากกวานี้
เพิ่มเงินรางวัลการแขงขันกีฬาใหมากกวานี้
เวลาในการซอมมากเกินไป และไมควรเลิกดึกเกินไป

โครงการ
งบประมาณ

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
0
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อจัดหาผูนําในการบริหารงานใน
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในโครงการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม
ตามระบอบประชาธิปไตย

ผูเขารวม
โครงการ
ไมนอยกวารอย
ละ 80
ผูสมัครลงเลือกตั้ง
อยางนอย
โปรแกรมวิชาละ
1 คน
มีคาเฉลีย่ 3.51
ขึ้นไป

2. เพื่อจัดหาผูนําในการบริหารงาน
ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
3. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในโครงการเลื อกตั้ง นายก
สโมสรนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการ
จัดการ

ขอเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-

ผลการ
ดําเนินงาน
500 คน
ไมมีการแขงขัน

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

8 คน

3.87

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6
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รายละเอียดการดําเนินการ
โครงการ
งบประมาณ

วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน
30,000
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูวิถี
การดําเนินชีวิตของชุมชนในทองถิ่น จ.
กําแพงเพชร
2. เพื่ อ สรางเครื อ ขายชุ ม ชน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ=ระหวางคณะ
และชุมชน

1. มี ชุ ม ชนเครื อ ขายซึ่ ง เป[ น เรี ย นรู
1 ชุมชน
เรียน
2. บันทึกประสบการณ=และความรูที่ รอยละ 80 ของ
เขารวมกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรม

ขอเสนอแนะ

ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในป.ตอ ๆ ไป

โครงการ
งบประมาณ

จิตอาสาวิทยาการ
43,480
วัตถุประสงคJ

1. เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม
ที่มุงความชวยเหลือและเป[นประโยชน=
ตอชุมชนหรือทองถิ่น
2 . เ พื่ อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ รี ย น รู
ประสบการณ=จริง รวมกั บชุ มชน และ
ห น ว ย ง า น ต า ง ๆ ที่ อ ยู ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน
1 ชุมชน
รอยละ 88

1.6

เปLาหมาย

1. จํ า นวนนั ก ศึก ษาคณะวิทยาการ
50 คน
จัดการเขารวมโครงการ
2. พื้นที่ชุมชนเปbาหมาย
1 ชุมชน
3. บันทึกประสบการณ=และความรูที่ จํานวนรอยละ
เขารวมกิจกรรม
80 ของนักศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม

ผลการ
ดําเนินงาน
60 คน
1 ชุมชน
รอยละ 100

ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในป.ตอไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6

รายละเอียดการดําเนินการ
โครงการ
งบประมาณ

ปIจฉิมนิเทศนักศึกษา
0
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาที่ ผ านการฝU ก
ประสบการณ=วิชาชีพไดนําเสนอผลการ
ฝUกประสบการณ=วิชาชีพและมีโอกาส
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหวาง
นักศึกษา
2. เพื่อสรางความั่นใจใหนักศึก ษาใน
การกาวสูตลาดแรงงาน

1. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ผ านการฝU ก
ประสบการณ=วิชาชีพและนักศึกษาที่
จะออกฝUกประสบการณ=วิชาชีพ

รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

คาเฉลี่ย 3.51

4.04

2. ความพึงพอใจที่มีตอโครงการ

ขอเสนอแนะ

ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ตอไป
ควรมีการประชาสัมพันธ=โครงการใหทั่วไป
วิทยากรมีความรู
ควรจัดใหมีการควบคุมการเขาออกของนักศึกษา เพื่อความเป[นระเบียบ

โครงการ
งบประมาณ

บายศรีสูขวัญสานสัมพันธ=มติ รภาพนองพี่วิทยาการจัดการ
0
วัตถุประสงคJ

1. เพื่อใหนักศึกษาชั้นป.ที่ 1 - 3 ไดเขา
รวมแสดงความยิ น ดี กั บ รุ นพี่ ที่ สําเร็จ
การศึกษา เพื่อสานสัมพันธ=มิตรภาพที่
ดี ต อกั น ระหวางนั ก ศึ ก ษาในคณะ
วิทยาการจัดการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
โครงบายศรี สู ขวั ญ สานสั ม พั น ธ=
มิตรภาพนองพี่วิทยาการจัดการ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. เพื่อใหนักศึกษาชั้นป.ที่ 1 - 4 ได ไมนอยกวารอย
เขารวมแสดงความยินดีกับรุนพี่ที่จบ
ละ 80
การศึกษา เพื่อสานสัมพันธ=มิตรภาพ
ที่ดีตอกันระหวางนักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ตอโครงบายศรีสูขวัญ สานสัมพันธ=
ไป
มิตรภาพนองพี่วิทยาการจัดการ

ขอเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 83.74

คาเฉลี่ย 4.22

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6
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รายละเอียดการดําเนินการ
โครงการ
งบประมาณ

เครือขายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.กลุมภาคเหนือ
25,000
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

1. เพื่อสงเสริมใหตัวแทนนักศึกษาได
เขารวมกิ จ กรรมการสรางเครื อ ขาย
ความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
2. เพื่อสงเสริมใหตัวแทนนักศึกษาได
ทํ า กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน= ใ หกั บ
ชุมชน โดยมุงการปลูกฝIงใหนักศึกษามี
จิตสาธารณะ

1. จํ า นวนตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาคณะ
6 คน
วิทยาการจัดการเขารวมโครงการ
2. พื้นที่ชุมชนเปbาหมาย
1 ชุมชน
3. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
เขารวมโครงการ
นักศึกษาคณะ
4. การสรางเครือขายคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยกลุมภาคเหนือ วิทยาการจัดการ

ขอเสนอแนะ

ควรมีการจัดกิจกรรมเป[นประจําทุกป.
อยากใหสโมสรนักศึกษาทุกคนไดไปเขางบกิจกรรมทุกคน

ผลการ
ดําเนินงาน
12 คน
1 ชุมชน
คาเฉลี่ย 4.36
1 มหาวิทยาลัยใน
กลุมภาคเหนือ

จํานวน 1
มหาวิทยาลัยในกลุม
ภาคเหนือ

1.6

โครงการ
งบประมาณ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ
60,100
ผลการ
วัตถุประสงคJ
ตัวชี้วัด
เปLาหมาย
ดําเนินงาน
เพื่อใหพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแก 1. จํานวนผูเขาอบรม
ไมนอยกวา 70
70 คน
นักศึกษาสําหรับการสื่อสารในระดับ
คน
นานาชาติ
2. ความพึงพอใจของกลุมเปbาหมาย ไมนอยกวา 3.51
4.31
คะแนนเฉลี่ย 440
3. ผลประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ คะแนนสอบ
ผานมาตราฐานตาม
เรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ
ระบบวัด
เกณฑ=ที่
มาตราฐานจําลอง
มหาวิทยาลัย
ออนไลน=
กําหนด
4. จํานวนนักศึกษาที่มีคะแนนสอบ
TOEIC มากกวา 400 คะแนน
ขอเสนอแนะ

5 คน

0

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

68

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6

รายละเอียดการดําเนินการ
จากผลการประเมินวัตถุประสงค=ของการจัดกิจกรรม/โครงการจํานวน 3 โครงการที่ไมบรรลุตัวชี้วัด
ตามวัตถุประสงค= ดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมC
วัตถุประสงคJ
1. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาใหมมีค วามรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ ขอมู ล ที่ จํ า เป[ น ในการศึ ก ษาในคณะ
วิทยาการจัดการ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสมและเป[นไปตามกฎระเบียบของคณะ
มหาวิทยาลัยและสังคม
2. กีฬาระหวCางคณะ
วัตถุประสงคJ

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมโครงการ

เปLาหมาย
350 คน

ผลการดําเนินงาน
222 คน

ตัวชี้วัด

เปLาหมาย

ผลการดําเนินงาน

350 คน

222 คน

รางวัลที่ 1 - 3

ไมมีการแขงขัน

1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมดานการกีฬาระหวางคณะ
2. ผลงานการแขงขัน
2. เพื่อมุงพัฒนาทักษะผูนํานักศึกษาใหเกิดการ ประกวดกองเชียร=
เรียนรูและสามารถคิดวิเคราะห=วางแผนการ
ทํางานรวมกันเป[นทีมได

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงคJ
ตัวชี้วัด
เพื่อใหพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแก
จํานวนนักศึกษาที่มีคะแนน
นักศึกษาสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ สอบ TOEIC มากกวา 400
คะแนน

เปLาหมาย
5 คน

ผลการดําเนินงาน
0

สําหรับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีจํานวน 2 โครงการ คือ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมและกี ฬาระหวางคณะ พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไมเป[น ไปตามตัว ชี้ วั ด ที่
กําหนด โดยเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางควรมีการปรับลดจํานวนลง เนื่องจากขอมูลทางสถิติใน
การเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโนมของจํานวนนักศึกษาที่ลดลงตามโครงสรางของประชากร และ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ แนวทางในการปรับปรุง ควรมีการ
คัดเลือกคุ ณสมบั ติ เบื้ องตนของนั กศึ กษาพรอมปรับ รูป แบบกิจ กรรมอบรมและอาจารย=ผูสอนเพื่ อ ความ
เหมาะสมในการพัฒนาทักษะนักศึกษา (วจ.1.6-4-1)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑ(ขอที่ 4
รหัสเอกสาร
วจ.1.6-4-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมฝ\ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พ.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข4อที่ 5 : ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินการผลความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึ กษา
ประจําป.การศึกษา 2560 เพื่อทบทวนความสําเร็จตามวัตถุประสงค=ของแผน โดยไดขอสรุปดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรJ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรค=สังคม
กลยุทธJที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาใหเป[นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สรางสรรค=สังคม
ผลการประเมิน
ผลการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
เปLาหมาย
ดําเนินงาน บรรลุ ไมCบรรลุ
พั ฒ นาและสงเสริ ม ผลประเมิ น จากผู ใชบั ณ ฑิ ต ในดาน มีคาเฉลีย่
คาเฉลี่ย
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให คุณธรรม จริยธรรม
3.51 ขึ้นไป
4.43
เป[ น คนดี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม วิ นั ย จิ ต
สาธารณะ
พัฒนาและสงเสริม
1) จํานวนนักศึกษาที่สอบ TOEIC ผาน
5 คน
0
กิจกรรมนักศึกษาใหมี เกณฑ= ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไมนอย 33
คุณลักษณะและทักษะ คน
การเรียนรูในศตวรรษ 2) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานการวัด รอยละ 90
รอยละ
ที่ 21 และมีสมรรถนะ มาตรฐานความรู ความสามารถดาน
ของ
94.61
ที่สอดคลองกับ
คอมพิวเตอร=
นักศึกษาชั้น
ยุทธศาสตร=ประเทศ
ป.สุดทาย
ไทย 4.0
สงเสริมและพั ฒนาให จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบ TOEIC ผาน
5 คน
0
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ รี ย น รู เกณฑ=ของมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

จากผลของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะในป. 2560 พบวา ไมบรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนจํานวน 2 ขอ คือ จํานวนนักศึกษาที่สอบผานการวัดมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร=
และจํานวนนักศึกษาที่สอบ TOEIC ผานเกณฑ=ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดเปbาหมายไวจํานวน 5 คน แตผล
ที่ไดคือ คณะไมมีนักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑ=ที่กําหนด (วจ.1.6-5-1)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑ(ขอที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.1.6-5-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พ.ค. 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 1.6

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข4อที่ 6 : นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ไดพิจารณาผลการประเมินที่ไดจากการจัดกิจกรรม เพื่อนําไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในป.การศึกษา 2561 โดยไดรวมกันทบทวนกับคณะกรรมการและสโมสร
นักศึกษา ซึ่งไดผลการปรับปรุงเป[นมติรวมกัน ดังนี้ (วจ.1.6-6-1)
ขAอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แผนพัฒนาปรับปรุง
1. ควรมี ก ารปรั บ รู ป แบบกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ 1. มีการเพิ่มกิจกรรมรับนอง เพื่อเป[นการสรางความ
ประทับใจและการสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางรุนพี่
สําหรับนักศึกษาในป.การศึกษา 2561
และรุนนองมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมอบรมดานทั ก ษะ 2. ประสานความรวมมือกับงานวิเทศสัมพันธ=ของคณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึ กษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณและการจัดหาบุคลากรเพื่อ
ชั้ น ป. ที่ 4 กอนออกฝU ก งาน และการทํ า งานใน การจัดกิจกรรมอบรม
อนาคต

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑ(ขอที่ 6
รหัสเอกสาร
วจ.1.6-6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พ.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตัวบงชี้ที่ 1.6

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เป7าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ
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คะแนนประเมิน การบรรลุเป7าหมาย เป7าหมายป9ตอไป
5.00
6 ขอ
 บรรลุเปbาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เป7าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนประเมิน การบรรลุเป7าหมาย
5.00
 บรรลุเปbาหมาย

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขAอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถAามี)

1.6
-

ผู4รับผิดชอบ
ผู4กํากับดูแลตัวบงชี้
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย(
โทรศัพท
081-6883348
E-Mail
Mou_k@hotmail.com

ผู4จัดเก็บรวบรวมข4อมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นางสาวนัฐรินทร( พิชิตป0ญญา
โทรศัพท
089-638-9101
E-Mail
rain_1289@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

การวิจัย (สกอ.)
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร&างสรรค
กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เป(นระบบและมีกลไกส*งเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหล*งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร ส*งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก*อาจารยและนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป(นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่
เกี่ยวของต*างๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแก*นักวิจัยอย*างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช*วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ
ตนเอง

กรรมการ

























ชื่อเกณฑมาตรฐาน
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
2) สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นต*อไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหน*วยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหล*งคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค
เช*น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส*งเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค เช*น การจัดประชุมวิชาการ การแสดงงานสรางสรรค เช*น การจัดประชุมวิชาการ
การจั ดแสดงงานสรางสรรค การจั ดใหมี ศาสตราจารยอาคัน ตุก ะหรือ ศาสตราจารยรับ เชิ ญ (visiting
professor)
3) จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป(นทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5) มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย*องอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเด*น
6) มีระบบและกลไกเพื่อช*วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข&อที่ 1 : มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการไดมาซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชน,ในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ ดังนี้
1. มี คํ า สั่ ง แตงตั้ ง คณะกรรมการดานการวิ จั ย และนวั ต กรรมของคณะฯ (วจ.2.1-1-1) และ
คณะกรรมการฯ ไดรวมกันจัดทําแผนงานดานการวิจัยของคณะฯ ประจําป5งบประมาณ 2561 (วจ.2.1-1-2)
2. คณะกรรมการฯ รวมกันวางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ
โดยคณะกรรมการฯ สรุปวา ขอมูลที่ควรจะตองมีในระบบสารสนเทศฯ ควรเป:นขอมูลที่สอดคลองกับตัวชี้วัด
ดานการวิจัยในแผนกลยุทธ,ของมหาวิทยาลัยประจําป5 และแผนกลยุทธ,ของคณะฯ ประจําป5 พ.ศ. 25562560 ซึ่งขอมูลที่จําเป:นตองมีในระบบสารสนเทศฯ ประกอบดวย (วจ.2.1-1-3) และ (วจ.2.1-1-4)
1) จํ า นวนผลงานวิจั ย ที่ ไดรับ ทุ น สนั บสนุน ในป5งบประมาณ 2561 โดยมี การแยกแสดงเป:น
ภาพรวมของคณะและโปรแกรมวิชา
2) จํานวนผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพ,เผยแพร หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ
3) จํานวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
4) จํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน,
5) ภาพการเขารวมกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัย
6) ภาพอาจารย,ที่ไดรับการยกยองและเชิดชูดีเดนดานการวิจัย
7) งานวิจัยและงานสรางสรรค,ที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือการ
คุมครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสรางสรรค,
3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,ที่สามารถนํามาเป:นตัวอยางงานวิจัยที่ดีใหกับคณาจารย,ในคณะจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ เผยแพรผานเว็บไซต,ของคณะฯ (วจ.2.1-1-5) อนึ่ง
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย และระบบ
บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แหงชาติ (NRMS) จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
(วจ.2.1-1-6)
4. ผูบริหารของคณะฯ ไดใชขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ในการวางแผนและ
บริหารงานวิจัยของคณะอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรดานเงินทุนวิจัย การ
จัดหาแหลงเงินทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ การเผยแพรผลงานวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

รายละเอียดการดําเนินการ
ประโยชน,ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น เป:นตน ซึ่งจากการใชระบบสารสนเทศฯ ทําใหผูบริหารทราบวา ใน
ป5งบประมาณ 2561 มีอาจารย,ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 14 เรื่อง รวมเป:นเงินทั้งสิ้น 1,446,455
บาท โดยมีจํานวนนักวิจัยในคณะทั้งสิ้น 19 คน จากบุคลากรทั้งสิ้น 46 คน และมีผลงานวิจัยเผยแพร
จํานวน 30 บทความ โดยบุคลากรสวนใหญเผยนําผลงานวิจัยเผยแพรผานการประชุมวิชาการ ซึ่งจากขอมูล
ดังกลาว คณะ พบวา มีบุคลากรทํางานวิจัยรอยละ 41.30 ไมถึงรอยละ 50 ดังนั้น ในป5การศึกษา 2561
ป5งบประมาณ 62 คณะฯ จะจัดทําโครงการกระตุนจูงใจบุคลากรของคณะใหทําวิจัยเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให
บุคลากรของคณะเผยแพรบทความลงวรสารเพิ่มมากขึ้น อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ยังใชระบบสารสนเทศเป:น
ขอมูลในการผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
5. คณะฯ ดําเนินการจัดทําบันทึกขอความแจงบุคลากรของคณะฯ ผานประธานโปรแกรมวิชาฯ
เกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ (วจ.2.1-1-7)
6. หลังจากการจัดทําบันทึกขอความแจงบุคลากรของคณะฯ มีบุคลากรของคณะฯ เขาไปใชระบบ
ขอมู ล สารสนเทศฯ จํ า นวน 48 คน โดยคณาจารย, ส วนใหญเขาไปใชระบบขอมู ล สารสนเทศเพื่ อ การ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ ชวยอํานวยความสะดวกในการสงผลงานและติดตามผลการ
สงผลงาน สวนเจาหนาที่ เขาไปใชระบบฯ เพื่อตรวจสอบงานวิจัย เพื่อลดการซ้ํ าซอนของงานวิจั ย อนึ่ง
นอกจากนี้คณะฯ ทําการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย,และบุคลากรภายในคณะ ในการเขาไปใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยใชแบบสอบถาม ผลประเมินพบวา อาจารย,มีความ
คิดเห็นตอระบบฯ ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบบ
บริหารงานวิจัย (NRMS) ชวยใหสามารถดําเนินการและติดตามงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.27 (วจ.2.1-1-8)
7. คณะฯ มีการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยการสัมภาษณ,
อยางไมเป:นทางการกับอาจารย,ที่เขาไปใชระบบ จํานวน 10 คน พบวา (วจ.2.1-1-9)
1) อาจารย,สวนใหญเห็นวาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยฯ มีประโยชน,ตอผูบริหาร
และบุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะผูบริหารและประธานหลักสูตรที่ใชขอมูลดานการวิจัย
และดานผลงานวิชาการของอาจารย,มาเป:นหลักฐานในการประเมินคุณภาพอาจารย,ของ
หลักสูตร
2) อาจารย,สวนใหญเสนอแนะวา ควรเพิ่มบทความวิจัยที่มีการนําไปเผยแพรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
8. คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย โดยการเพิ่มบทความวิจัยที่มีการนําไปเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (วจ.2.1-1-9)
อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ไดนําผลการประเมินที่ ไดในขอ 6 ไปปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารงานวิจัย ซึ่งจากผลการประเมินพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบบบริหารงานวิจัย (NRMS) ชวย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
ใหสามารถดําเนินการและติดตามงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (วจ.2.1.1-8) ดังนั้น
คณะฯ จึงวางแผนใหระบบบริหารงานวิจัย (NRMS) ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในป5การศึกษา
2561
รายการหลักฐาน : ตัวบ*งชี้ที่ 2.1 เกณฑขอที่ 1
รหัสเอกสาร
วจ.2.1-1-1
วจ.2.1-1-2
วจ.2.1-1-3
วจ.2.1-1-4
วจ.2.1-1-5
วจ.2.1-1-6
วจ.2.1-1-7
วจ.2.1-1-8
วจ.2.1-1-9

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนดานการวิจัยของคณะ
ฐานขอมูลดานการวิจัย
เว็บไซต,คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ
(NRMS)
บันทึกขอความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
รายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ภาพหนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข&อที่ 2 : สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นต*อไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหน*วยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหล*งคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เช*น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส*งเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค เช*น การจัดประชุมวิชาการ การแสดงงานสรางสรรค เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค,ในประเด็นตอไปนี้
1. ศู นย, ใหคํ าปรึ กษาและสนั บสนุ นการวิ จั ยหรื องานสรางสรรค, : คณะฯ จั ดใหมี ห องคลิ นิ กวิ จั ยและ
นวัตกรรม ซึ่งเป:นสถานที่ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค,ของคณะฯ พรอมจัดพี่เลี้ยงนักวิจัย
คอยใหคําแนะนําใหกับนักวิจัยหนาใหม โดยมีอาจารย,เขามาขอคําแนะนําปรึกษา จํานวน 3 คน ประเด็นที่ขอรับ
คําแนะนําปรึกษามากที่สุด คือ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ,เผยแพร (วจ.2.1-2-1) (วจ.2.1-2-2)
ประเด็นที่ปรึกษา
การเขียนโครงรางงานวิจัยในการขอทุน
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ,เผยแพร
การวิเคราะห,ขอมูลและการเขียนรายงานวิจัย
หมายเหตุ อาจารย, 1 คน ปรึกษาไดหลายประเด็น

จํานวน (คน)
2
3
1

2. หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค,: คณะฯ จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,สําหรับใช
ในการคนขอมูล การพิมพ,งาน และการประมวลผลขอมูล ดานการวิจัย โดยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,ตั้งอยูใกลกับ
หองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (วจ.2.1-2-3)
3. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค,: คณะฯ มีแหลงคนควาดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค, คือ สํานักวิทยบริการ และคลินิกวิจัยและนวัตกรรมของคณะ ซึ่งจะมีตํารา เอกสารและ
งานวิจัย สาขาที่เกี่ยวของกับคณะวิทยาการจัดการ สําหรับใหคณาจารย,และบุคลากรคนควาขอมูลดานการวิจัย (วจ.
2.1-2-4)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัย คณะฯ จัดใหมีหองพักสําหรับการทํางาน มีคอมพิวเตอร, มีรถประจํา
คณะที่สามารถขออนุญาตเพื่อใชในการเก็บขอมูล ลงพื้นที่ภาคสนามในการวิจัย (วจ.2.1-2-5)
5. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริ มงานวิจัยหรื องานสรางสรรค,: คณะฯ มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค, โดยมีการพิจารณาจัดสงบุคคลากรเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยกับหนวยงานภายใน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 2 เรื่อง หนวยงานภายนอก จํานวน 28 เรื่อง และ
คณะดําเนินการจัดอบรม จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้ การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix method research) รวม
ทั้งสิ้น 31 เรื่อง ดังนี้ (วจ.2.1-2-6) (วจ.2.1-2-7)
ประเด็นการอบรม (หน?วยงานภายใน)
1. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ,ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงรางวิจัยเขียนอยางไรใหไดทุน
3. การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix method research)

จํานวนอาจารยAที่เขEาร?วมการอบรม
2 คน
7 คน
13 คน

อนึ่งนอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ เขารวมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 28 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการอบรม (หน?วยงานภายนอก)

จํานวนอาจารยAที่เขEา
ร?วมการอบรม
1. การประชุมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ
3 คน
2. โครงการ “เสนทางสูนวัตวณิชย,” ของภาคเหนือ
4 คน
3. การทํางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร,พระราชา
4 คน
4. การอบรมการประเมินโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
2 คน
5. การเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ
33 คน
6. ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นตามกรอบบันทึกขอตกลง
2 คน
7. การฝ`กอบรมติดป5กความคิด ตีโจทย,งานวิจัยและแนวทางการจัดทําขอเสนอการวิจัย
2 คน
ใหไดใจแหลงทุน
8. การสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก)
1 คน
9. การพัฒนาโจทย,วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
3 คน
10. การสัมมนาวิชาการการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา
2 คน
11. การพัฒนานักวิจัยเครือขายศูนย,ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิ
ปbญญาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3 คน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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12. Research zone: Phase 125
13. Research zone: Phase 126
14. การสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุน 5
15. โครงการ research for community
16. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตร
17. research for community วิจัยเพื่อชุมชน
18. การจัดการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
19. จริยธรรมการวิจัย
20. การประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ
21. การปฐมนิเทศนักวิจัยชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยอม
22. Research zone: Phase 123
23. การใชระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ
24. หลักการวิจัย
25. การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ,เผยแพรนานาชาติ
26. เทคนิ คการนํ าเสนอผลงานวิ ชาการและโครงการการเขี ยนผลงานเพื่ อตี พิ มพ,
เผยแพร
27. การเขารวมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจําป5งบประมาณป5 2561
28. การใชโปรแกรม R เพื่อการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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4 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
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ตารางการเข&ารวมกิจกรรมด&านงานวิจัยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ - นามสกุล
1. รศ.ดร.ปาจรีย
ผลประเสริฐ
2. ผศ.อนุ
ธัชยะพงษ
3. ผศ.อมรา
ครองแกว
4. ผศ.วรภรณ
โพธิ์เงิน
5. ผศ.ถมรัตน
เงินทอง
6. ผศ.ดร.เพชรา
บุดสีทา
7. ผศ.ราตรี
สิทธิพงษ
8. ผศ.ชาลี
ตระกูล
9. ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษนายะ
10. ผศ.ดร.เพ็ญศรี
จันทรอินทร
11. ผศ.ดร.ปาณิสรา
จรัสวิญVู
12.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท
13. ผศ.อิสรีย
ด*อนคราม
14. ผศ.ดร.พธูรําไพ
ประภัสสร
15.อาจารยพัตราภรณ
อารีเอื้อ
16.อาจารยวรรณพรรณ
รักษชน
17. ดร.ประจักษ
กึกกอง
18.อาจารยวรรณวณัช
ด*อนคราม
19.อาจารยสุภาภรณ
หมั่นหา
20. อาจารยศิริพร
โสมคําภา
21. อาจารยการันต
เจริญสุวรรณ
22. อาจารยประพล
จิตคติ
23. อาจารยธัญรดี
บุญปWน
24.อาจารยพิมพผกา
วงศกองแกว
25.อาจารยอนุธิดา
เพชรพิมูล
26.อาจารยจักรพันธ
หวาจอย
27.อาจารยพิมพนารา
บรรจง
28.อาจารยชลธิชา
แสงงาม
29.อาจารยจิระ
ประสพธรรม
30.อาจารยพลอยพรรณ
สอนสุวิทย

1
/
/
/

2
/
-

3
/
/
-

4
/
/
-

5
/
/
/
-

6
/
-

7
/
/
-

8
/
-

9
/
-
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - / / / - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - / / - / - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - / - / / / - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
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ชื่อ - นามสกุล
31.อาจารยมนตรี
ใจแน*น
32.ดร.ศุภโชคชัย
นันทศรี
33.อาจารยพิมกาญดา
จันดาหัวดง
34.อาจารยพลอยณัชชา
เดชะเศรษฐศิริ
35.อาจารยชญานนันท
ศิริกิจเสถียร
36. อาจารยคุณัญญา
เบญจวรรณ
37.อาจารยอนันธิตรา
ดอนบันเทา
38. อาจารยยุชิตา
กันหามิ่ง
39. อาจารยวิษณุเดช
นันไชยแกว
40. อาจารยฉัตรชัย
อินทรประพันธ
41. อาจารยกนิษฐา
ศรีภิรมย
42.อาจารยประภัสสร
กลีบประทุม
43. อาจารยวีรวรรณ
แจงโม
44. อาจารยเอกวินิต
พรหมรักษา
45. อาจารยชูเกียรติ
เนื้อไม
46. อาจารยประพัสสร
บัวเผื่อน
รวม

1
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2
/
/
/
4

3
/
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4
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/
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/
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7
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8
1
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
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- - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 1 1 3 4 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 7 21

กิจกรรมที่ 1 การเขาร*วมประชุมมหกรรมงานวิจัยแห*งชาติ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 โรงแรมเซ็นทาร*าแกรนด จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการเขาร*วม จํานวน 3
คน
กิจกรรมที่ 2 การเขาร*วมกิจกรรมโครงการ “เสนทางสู*นวัตวณิชย” ของภาคเหนือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ คณะวิทยาการ
จัดการเขาร*วม จํานวน 4 คน
กิจกรรมที่ 3 การเขาร*วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใตหัวขอ การทํางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตรพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการเขาร*วม จํานวน 4 คน
กิจกรรมที่ 4 การเขาร*วมโครงการการอบรมการประเมินโครงการวิจัยที่ไดรับทุน รุ*นที่ 9 วันที่ 22 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ
เขาร*วม จํานวน 2 คน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

80

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

กิจกรรมที่ 5 การเขาร*วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป] 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
เขาร*วม จํานวน 6 คน
กิจกรรมที่ 6 การเขาร*วมประชุมความร*วมมือดานการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นตามกรอบบันทึกขอตกลง วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการเขาร*วม จํานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 7 การเขาร*วมอบรมโครงการฝ_กอบรมติดป]กความคิด ตีโจทยงานวิจัยและแนวทางการจัดทําขอเสนอการวิจัยใหไดใจแหล*งทุน วันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ หอง
ประชุมบอลรูมเอ โรงแรมมารวยการเดน จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 8 การเขาร*วมโครงการฝ_กอบรมหลักสูตร “สรางนักวิจัยรุ*นใหม* (ลูกไก*)” ศูนยวิจัยและฝ_กอบรมดานสิ่งแวดลอม เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 – 21
กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 9 การเขาร*วมประชุมการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม โรงแรมเซ็นทาร*าแม*สอดฮิลลรีสอรท จังหวัดตาก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
เขาร*วม จํานวน 3 คน
กิจกรรมที่ 10 การเขาร*วมการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข*ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 11 การเขาร*วมการประชุมโครงการพัฒนานักวิจัยเครือข*ายศูนยความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปWญญาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 8 – 11 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 3 คน
กิจกรรมที่ 12 การเขาร*วมโครงการ Research zone : Phase 125 วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะ
วิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 13 การเขาร*วมโครงการ Research zone : Phase 126 วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2560 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะ
วิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 14 การเขาร*วมฝ_กอบรมโครงการสรางนักวิจัยรุ*นใหม* “ลูกไก*” รุ*นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 คณะ
วิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 3 คน
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

กิจกรรมที่ 15 การเขาร*วมการประชุมนักวิจัยโครงการ research for community มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม* จังหวัดเชียงใหม* วันที่ 13-14 มกราคม 2561 คณะวิทยาการ
จัดการ เขาร*วม จํานวน 4 คน
กิจกรรมที่ 16 การเขาร*วมประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความเขมแข็งของกลุ*มเกษตร วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม*โจ จังหวัดเชียงใหม* คณะ
วิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 4 คน
กิจกรรมที่ 17 การเขาร*วมงานการจัดการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 3 คน
กิจกรรมที่ 18 การเขาร*วมประชุมนักวิจัยโครงการ research for community วิจัยเพื่อชุมชน ประจําป] 2560 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยแม*ฟlาหลวง จังหวัด
เชียงราย คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 19 การเขาร*วมการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 20 การเขาร*วมการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 21 การเขาร*วมอบรมจริยธรรมการวิจัย วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 22 การเขาร*วมประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการ
จัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 23 การเขาร*วมนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศเนปาล คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 24 การเขาร*วมการปฐมนิเทศนักวิจัยชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย*อม ประจําป] 2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสยามเอทส
ยาม ดีไซน โฮเทล จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 25 การเขาร*วม Research zone 133 วันที่ 23 – 27 เมษยายน 2561 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม
จํานวน 1 คน
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

กิจกรรมที่ 26 การเขาร*วมอบรมการใชระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห*งชาติ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สํานักงานวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ
เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 27 การเขาร*วมอบรมทางดานหลักการวิจัย วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 สํานักงานวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เขา
ร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 28 การเขาร*วมอบรมการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร*นานาชาติ วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม*ออรคิด จังหวัดเชียงใหม*
คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 29 การเขาร*วมอบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการและโครงการการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพร* วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมท็อปแลนด จังหวัด
พิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 30 การเขาร*วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 28-31 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม
จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 31 การเขาร*วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจําป]งบประมาณ 2561 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 โรงแรมอิมพีเรียล แม*ปmง จังหวัดเชียงใหม* คณะวิทยาการ
จัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 32 การเขาร*วมอบรมการใชโปรแกรม R เพื่อการวิจัย วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 1 คน
กิจกรรมที่ 33 การเขาร*วมอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร คณะ
วิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 34 การเขาร*วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงร*างวิจัย เขียนอย*างไรใหไดทุน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม
จํานวน 7 คน
กิจกรรมที่ 35 การเขาร*วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสู*ประเทศไทย 4.0” วันที่ 2
กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ เขาร*วม จํานวน 21 คน
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

รายละเอียดการดําเนินการ
หลังจากบุคลากรของคณะฯ ไดรับการพัฒนาดานการวิจัย สงผลใหในป5งบประมาณ 2561 ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวน 14 เรื่อง รวมเป:นเงินทั้งสิ้น 1,446,455 บาท
6. คณะฯ มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค, โดยการทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการดานการวิ จัยรวมกับเครื อขายภาคเหนื อ 8 สถาบัน ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วจ.2.1-2-8) โดยมีการเขารวมกิจกรรม ดังนี้
6.1 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ป5ละ 30,000 บาท
6.2 คณะฯ ใหความรวมมื อกั บมหาวิทยาลัย ที่ รับ หนาที่จั ด กิจ กรรมวิช าการฯ โดยการจั ด สง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เขารวมกิจกรรม และรวมเป:น
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการใหคํ า แนะนํ า นั ก วิ จั ย ที่ นํ า เสนอทั้ ง ในลั ก ษณะ oral presentation และ poster
presentation
6.3 คณะฯ ใหความรวมมื อกั บมหาวิทยาลัย ที่ รับ หนาที่จั ด กิจ กรรมวิช าการฯ โดยการจั ด สง
บุคลากรของคณะฯ เขารวมนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ
โดยในการจัดกิจกรรมในแตละป5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่เป: นเครือขายจะผลัด กั น เป: น
เจาภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งในป5งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป:นเจาภาพในการ
จัดกิจกรรมฯ โดยการจัดการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ, 2561 ณ หองประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งคณะฯ ไดจัดสงอาจารย,เขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยนําเสนอแบบ Oral จํานวน 7 คน และนําเสนอแบบ
Poster จํานวน 7 คน ในขณะที่อาจารย,เขารวมนําเสนอ ผูบริหารคณะฯ ประกอบดวย คณบดีและรอง
คณบดีฝmายบริหารและวิจัย ไดรวมสังเกตการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย, พบวา อาจารย,ที่นําเสนอสวน
ใหญขาดทักษะในการนําเสนอที่นาสนใจและการจัดทําสื่อนําเสนอ อนึ่งนอกจากนี้จากการสัมภาษณ,อาจารย,
ที่นําเสนอ พบวา อาจารย,สวนใหญตองการใหคณะฯ จัดผูเชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงใหคําแนะนําดานการนําเสนอ
ทั้งในแบบ oral และ poster ที่นาสนใจ (วจ.2.1-2-9)
7. จากขอคนพบในขอ 6 เรื่องทักษะการนําเสนอที่นาสนใจ คณะฯ ไดนํามาจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะดานการจัดทําสื่อที่นาสนใจใหกับบุคลากรในคณะฯ และจัดผูเชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา
ดานการนําเสนอทั้งในแบบ oral และ poster ใหกับบุคลากรของคณะฯ กอนที่จะดําเนินการวิจัยในแตละ
ครั้ง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,ชั้น 5 และหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม
8. คณะฯ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรค, โดยการสัมภาษณ,อาจารย,ที่เขามาใชสิ่งสนับสนุนในแตละดาน พบวา โดยภาพรวม
บุ คลากรมี ความพึ งพอใจตอสิ่ งสนับ สนุน งานวิจั ยของคณะฯ และใหขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บสิ่ งสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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งานวิจัย ดังนี้ ควรมีตํารา หนังสือเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ,เผยแพรทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ จากขอเสนอแนะดังกลาว คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการฯ จัดทําโครงการจัดซื้อตํารา
หนังสือเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ,เผยแพร โดยใชงบประมาณของสํานักงานคณะฯ

รายการหลักฐาน : ตัวบ*งชี้ที่ 2.1 เกณฑขอที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.2.1-2-1
วจ.2.1-2-2
วจ.2.1-2-3
วจ.2.1-2-4
วจ.2.1-2-5
วจ.2.1-2-6
วจ.2.1-2-7
วจ.2.1-2-8
วจ.2.1-2-9

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพถายหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม
บันทึกการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยและนวัตกรรม
ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,
ภาพถายสํานักวิทยบริการ และหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม
ภาพถายหองทํางาน และรถคณะ
ใบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรมหรือภาพถายการเขารวมกิจกรรมของคณาจารย,หรือเลมรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของบุคลากร
บันทึกขอความการไปราชการของอาจารย,/ภาพถายการเขารวมกิจกรรม
ภาพถายการเขารวมกิจกรรมวิชาการฯ กับเครือขายภาคเหนือ
ขอสรุปจากการสังเกตการณ,และการสัมภาษณ,แบบไมเป:นทางการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เกณฑข&อที่ 3 : จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป(นทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลการดําเนินการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารดํ า เนิ น การดานการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป: น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรค, ดังนี้
1. คณะฯ จัดทําแผนดานการจัดสรรงบประมาณเป:นทุนดานวิจัยใหกับบุคลากร โดยเขียนเป:นโครงการ
จัดสรรงบประมาณในป5 2561 ในชื่อโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 20,000 บาท และโครงการวิจัย
พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของบุคลากร จํานวน 50,000 บาท (วจ.2.1-3-1)
2. โปรแกรมวิชาฯ จัดสรรเป:นงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยของโปรแกรมฯ จํานวน 1 โปรแกรม คือ
โปรแกรมวิชาตลาด ในชื่อโครงการ “การบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย” จํานวน 5,000 บาท
3. งบประมาณจัดสรรในโครงการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของบุคลากร จํานวน 50,000 บาท ใชใน
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแกบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ สวนโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 20,000 บาท ใชในการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยใหแกบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
รวมทั้งผลักดันใหอาจารย,ขอทุนสนับสนุนจากแหลงงบประมาณอื่น ๆ เชน ทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (สกว.)
และทุนบูรณาการของจังหวัด เป:นตน โดยการจัดหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรมใหเป:นแหลงคนควาดานการ
วิจัยพรอมพี่เลี้ยงนักวิจัยในการใหคําแนะนําปรึกษา (วจ.2.1-3-2)
4. คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรมดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ พบวา ในป5 2561
มีอาจารย,ขอรับทุนสนับสนุน จํานวน 3 คน ไดแก (วจ.2.1-3-3)
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โดย ผศ.ดร.ปณิสรา จรัญวิญpู
2. โปรแกรมวิชาการตลาด โดยผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
3. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร, โดยอาจารย, อาจารย,พิมพ,นารา บรรจง
อนึ่งนอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดสัมภาษณ,ถึงปbญหาและอุปสรรค,ในการดําเนินการวิจัยในป5 2561
พบวา อาจารย,มีภาระงานสอนและภาระงานอื่นมาก สงผลใหอาจารย,ไมมีเวลาในการจัดทําวิจัย และจาก
การที่งบประมาณสนับสนุนในการสรางแรงจูงใจมีนอย ไมเสริมแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย,
5. จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในขอ 4 คณะกรรมการฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดานงบประมาณเพื่อเป:นทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค,ใน
ป5งบประมาณ 2561 โดยคณะกรรมการฯ มีมติรวมกันวา จากงบประมาณทั้งหมดในป5 2561 ของคณะฯ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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จํานวน 2,351,600 บาท จัดสรรสําหรับการวิจัย รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท คิดเป:นรอยละ 0.85 ซึ่งนอยมาก
เนื่องจากคณะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการฯ มีมติวา
ควรเสนอใหคณะฯ จัดสรรงบประมาณเพิ่มในป5 2562 โดยปรับจาก 20,000 บาท ในป5 2561 เป:น 30,000
บาทในป5 2562 และมอบใหคณบดีนําเสนอปbญหาดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหกับคณะ สวนปbญหาดานภาระงานสอนและภาระงานอื่น
ที่มากของอาจารย, คณะฯ จะจัดโครงการเสริมแรงจูงใจในการทํางานวิจัยของอาจารย,ใหแลวเสร็จภายใต
โครงการ Happy money research ตอไป

รายการหลักฐาน : ตัวบ*งชี้ที่ 2.1 เกณฑขอที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.2.1-3-1
วจ.2.1-3-2
วจ.2.1-3-3

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนงานโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการประจําป5 2561
ภาพถายหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม
บันทึกขอความขอรับทุนสนับสนุน

2.1
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เกณฑข&อที่ 4 : จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินการ
ในป5 2561 คณะฯ ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค,ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ,ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติใหกับคณาจารย, ของ
คณะฯ โดยจัดสรรเป:นเงินรางวัลบทความละ 1,000 บาทรวมทั้งคณะฯ ไดพยายามหาแหลงเงินทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย ดังนี้
1. คณะดําเนินการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค,ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ,ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
สถาบันวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเขารวมประชุม คาที่พักและคาลงทะเบียน ตามจริง ใน
กรณีที่นําเสนอเป:นโปสเตอร, สถาบันวิจัยฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโปสเตอร,ละ 500 บาท
อนึ่ง นอกจากนี้คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของคณะฯ จากโครงการ Happy money research
ในการจั ด ทํ า บทความ คนละ 1,000 บาท โดยในป5 2561 มี อาจารย, ของคณะฯ ไดรั บ ทุ น สนั บ สนุ น งบ
ประมาณในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค, จํานวน 1,000 บาท (วจ.2.1-4-1) ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ปณิสรา
จรัสวิญpู

สถานที่เผยแพร?
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2561
รวมเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงินที่ไดEรับการสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1,000
1,000

2. หลังจากเขารวมการนําเสนอการเผยแพรทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร,เสร็จเรียบรอยอาจารย,
สามารถนํ า สํ า เนาบทความวิ จั ย พรอมประกาศนี ย บั ต ร พรั อมบั น ทึ กของบประมาณคาตอบแทนในการ
เผยแพร จํานวน 1,000 บาทจากสถาบันวิจัยฯ ในสวนงบประมาณของคณะฯ นั้น คณะฯ ไดจัดทําโครงการ
Happy research เพื่อสนับสนุนอาจารย,ในการเผยแพรผลงานวิจัย คนละ 1,000 บาท (วจ.2.1-4-1)
3. คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค, โดยการสัมภาษณ,อาจารย,ทั้งในสวนที่ไปรวมการเผยแพร และอาจารย,ที่ไมไดเขารวม จํานวน 10
คน พบวา อาจารย,สวนใหญเห็นวาเงินรางวัลตอบแทนในการเผยแพรผลงานวิจัยมีความเหมาะสม และเป:น
การเสริมแรงใหอาจารย,นําผลงานวิจัยไปเผยแพรเพิ่มมากขึ้น แตอาจารย,สวนใหญใหขอเสนอแนะวา คณะฯ
ควรมี ก ารปรั บ เพิ่ ม งบประมาณโครงการวิ จั ย ของคณะฯ ใหเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากปb จ จุ บั น มี อ าจารย,
กระตือรือรนที่จะนําผลงานวิจัยไปเผยแพรเพิ่มขึ้น คณะฯ จะไดมีงบประมาณในการรองรับความตองการใน
การเผยแพรผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นของอาจารย, (วจ.2.1-4-2)
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4. จากการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลในขอ 3 คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมของคณะฯ ไดจั ด ประชุ มคณะกรรมการฯ เพื่ อหาแนวทางปรั บ ปรุ งดานงบประมาณเพื่ อเป: น
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค,ในป5งบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการฯ มีมติวาควร
เสนอใหคณะฯ จัดสรรงบประมาณเพิ่มในป5 2562 โดยปรับจาก 20,000 บาท ในป5 2561 เป:น 30,000 บาท
ในป5 2562 (วจ.2.1-4-3) และ (วจ.2.1-4-4)
รายการหลักฐาน : ตัวบ*งชี้ที่ 2.1 เกณฑขอที่ 4
รหัสเอกสาร
วจ.2.1-4-1
วจ.2.1-4-2
วจ.2.1-4-3
วจ.2.1-4-4

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกขอความของบประมาณสนับสนุนดานการเผยแพรงานวิจัย และประกาศของคณะเกี่ยวกับการให
งบประมาณสนับสนุนดานการเผยแพรงานวิจัยและบันทึกขอรับงบประมาณสนับสนุนของอาจารย,
แบบสังเคราะห,การสัมภาษณ,อาจารย,เกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
วาระการประชุมการจัดสรรงบประมาณป5 2562
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข&อที่ 5 : มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย*อง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเด*น
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการ ดังนี้
การพัฒนาสมรรถนะอาจารยAและนักวิจัย
1. เนื่องดวยคณะวิทยาการจัดการไดรับหนังสื อราชการเกี่ยวกับการอบรมดานงานวิจัย และได
พิจารณาจัดสงอาจารย,เขารวมการอบรมดานการวิจัยโดยการสอบถามไปยังประธานโปรแกรมวิชาฯ และสง
เขา E-mail ใหอาจารย,ทุกคน และหากอาจารย,มีความประสงค,ที่จะเขารับการอบรมใหอาจารย,แจงความ
ประสงค,ในการไปพัฒนาไดที่สํานักงานคณะฯ เพื่อที่สํานักงานคณะฯ จะไดดําเนินการจัดสงอาจารย,และ
นักวิจัยเขารวมการอบรม ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตอไป (วจ.2.1-5-1)
2. ในป5 2561 มีอาจารย,และนักวิจัยของคณะฯ เขารวมการอบรม ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป:นการพัฒนาความรู
และเปsดโลกทัศน,ดานการวิจัย (วจ.2.1-5-2) (วจ.2.1-5-3) จํานวน 35 กิจกรรม ดังนี้
3. คณะฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะดําเนินการติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการเขารวมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของอาจารย,และนักวิจัย โดยการ
สัมภาษณ,อาจารย,ที่เขารับการพัฒนาฯ พบวา อาจารย,สวนใหญไดรับความรูดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และได
เปsดโลกทัศน,ดานการวิจัย แตอาจารย,สวนใหญตองการความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยไปใชในการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ และจากการติดตามการสงโครงรางงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในป5งบประมาณ 2561
พบวา มีอาจารย,ที่เขียนโครงรางขอทุนสนับสนุนวิจัยในป5 2561 จํานวนทั้งสิ้น 23 เรื่อง แตไดรับทุนสนับสนุน
เพี ย ง 14 เรื่ อง ซึ่ งปb ญ หาที่ พบสํ า หรั บ อาจารย, ที่ไมไดรั บ ทุ น นั้ น คื อ วิ ธี การดํ า การวิ จั ย ไมชั ด เจนและไม
สอดคลองกับโจทย,วิจัยในระดับจังหวัดและประเทศ
4. จากการประเมินในขอ 3 พบวา ในป5งบประมาณ 2561 คณะฯ จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารการวิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย การ
พัฒนางานวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการและวิธีการ ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
ของอาจารย,ใหเพิ่มขึ้น และใหดําเนินการอยางตอเนื่อง (วจ.2.1-5-4)
การสรEางขวัญและกําลังใจอาจารยAและนักวิจัย
คณะวิทยาการจัดการมีการสรางขวัญและกําลังใจอาจารย,และนักวิจัย ดังนี้
1. จัดทํากิจกรรม Happy money research ภายใตโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการโดยมุงเนน
ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับนักวิจัยที่มีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร (วจ.2.1-5-5)
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รายละเอียดการดําเนินการ
2. จัดหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม พรอมพี่เลี้ยงนักวิจัยใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย (วจ.
2.1-5-6)
3. จัดงบประมาณสนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย,คณะวิทยาการจัดการ จํานวน
3,000 บาท (วจ.2.1-5-5)
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรEางสรรคAดีเด?น
ในป5การศึกษา 2561 มีบุคลากร/งานวิจัยที่ของคณะฯ ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค,ดีเดน ดังนี้
1. รศ.ดร.ปาจรีย, ผลประเสริฐ ไดรั บ การยกยองใหเป: นนั กวิจั ยดี เ ดน ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
กําแพงเพชร
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท, ไดรับรางวัลผลชนะเลิศอันดับ 1 ดานการพัฒนาการบริการวิชาการ
ประเภทการนําเสนอบนเวที ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วจ.2.1-5-7)
รายการหลักฐาน : ตัวบ*งชี้ที่ 2.1 เกณฑขอที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.2.1-5-1
วจ.2.1-5-2
วจ.2.1-5-3
วจ.2.1-5-4
วจ.2.1-5-5
วจ.2.1-5-6
วจ.2.1-5-7

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือราชการ/บันทึกขอความอบรมดานการวิจัย
ใบลงทะเบียนเขารวมการอบรม/ภาพถายการเขารวมการอบรม
ภาพถายการเขารวมกิจกรรม/ประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั ในป5 2561
โครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ภาพถายหองคลินิกวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศนียบัตรนักวิจยั ดีเดน
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑข&อที่ 6 : มีระบบและกลไกเพื่อช*วยในการคุมครองสิ ทธิ์ของงานวิจัยหรื อสรางสรรคที่นํ าไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการตามขั้นตอนระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือสรางสรรค,ของนักวิจัยหรือเจาของผลงานในคณะฯ ดังนี้
1. มีบุคลากรของคณะฯ เขาไปเป:นคณะกรรมการคุมครองสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2
คน คือ ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา และ ผศ.ชาลี ตระกูล (วจ.2.1-6-1)
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองสิทธิ์ในระดับคณะฯ เพื่อทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไก
สงเสริมการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรค,ที่นําไปใชประโยชน,และสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรใหกับนักวิจัยหรือเจาของผลงานในคณะฯ ซึ่งเป:นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม (วจ.2.1-6-2)
2. คณะกรรมการฯ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธ,และคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อดําเนินการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรค, รวมทั้งติดตามและชวยเหลืออาจารย, บุคลากรหรือเจาของผลงานที่ยื่น
แบบขอจดคุมครองสิทธิ์แกคณะกรรมการฯ (วจ.2.1-6-3)
3. ในป5การศึกษา 2561 คณะมีผลงานที่แจงความจํานงในการยื่นขอคุมครองจํานวน 7 ผลงาน (วจ.
2.1-6-4) ไดแก
1) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน รายวิชาการเป:น
ผูประกอบการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย ผศ.ดร.เพชรา
บุดสีทา
2) การประยุกต,ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร โดย ผศ.
ดร.ปาณิสรา จรัสวิญpู
3) การพัฒนาการลดตนทุนและเพิ่มผลตอบแทนของการปลูกขาวสายพันธุ,พื้นเมืองในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย,ศิริพร โสมคําภา
4) ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ, โดย ผศ.ดร.
เพ็ญศรี จันทร,อินทร,
5) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ,เพื่อการประชาสัมพันธ,ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกําแพงเพชร โดย
ดร.ประจักษ, กึกกอง
6) การพัฒนาขั้นตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือขายดวยเอดาบูทเอ็มวัน โดย
อาจารย,พลอยพรรณ สอนสุวิทย,
7) การพัฒนากลยุทธ,การตลาดผลิตภัณฑ,ขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน โดย อาจารย,
วรรณพรรณ รักษ,ชน
4. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการเขาขายจดแจงลิขสิทธิ์หรือไม เอกสารประกอบการจดแจง
ครบถวนหรือไม เพื่อยื่นเสนอตอคณะกรรมการคุมครองสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
5. คณะกรรมการฯ ไดติดตามการดําเนินการในขอ 4 พบวา มีผลงานที่สามารถดําเนินการได 7
ผลงาน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการในการดําเนินการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยฯ ดังกลาว พบวา การประชาสัมพันธ,การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือสรางสรรค,ตอบุคคลากร
ภายในคณะฯ ไมทั่วถึง ดังนั้น คณะกรรการฯ จึงมีมติใหหัวหนางานวิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธาน
กรรมการนําเสนอมติที่ประชุมตอคณบดีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ,เรื่องการจดแจงลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค,ในป5การศึกษา 2561 ในระดับคณะ เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานที่จะขอจดแจงลิขสิทธิ์ตอไป
(วจ.2.1-6-5)

รายการหลักฐาน : ตัวบ*งชี้ที่ 2.1 เกณฑขอที่ 6
รหัสเอกสาร
วจ.2.1-6-1
วจ.2.1-6-2
วจ.2.1-6-3
วจ.2.1-6-4
วจ.2.1-6-5

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจดแจงลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจดแจงลิขสิทธิ์ของคณะฯ
แบบแสดงความจํานงยื่นจดผลงานการคุมครองสิทธิ์
ผลงานวิชาการที่แจงความจํานงค,ในการจดคุมครองสิทธิ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เป=าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนประเมิน การบรรลุเป=าหมาย เป=าหมายป>ตอไป
5.00
6 ขอ
 บรรลุเปtาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เป=าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนประเมิน การบรรลุเป=าหมาย
5.00
 บรรลุเปtาหมาย

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
(ประเมินตนเอง)
1. ผูบริหารคณะฯ ใหความสําคัญต*อการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ โดยใชวิจัยเป(นฐาน
2. บุคลากรของคณะฯ มีความกระตือรื้อรนในการทําวิจัยเพิ่มขึ้นทุกป]
โอกาสการพัฒนา / ข&อเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถ&ามี)
ผู&รับผิดชอบ
ผู&กํากับดูแลตัวบงชี้
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
โทรศัพท 081-036-0839
E-Mail
ratchaneewan_b@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผู&จัดเก็บรวบรวมข&อมูล / รายงานผลการดําเนินการ
อาจารยยุชิตา กันหามิ่ง
โทรศัพท
081-036-0839
E-Mail
ratchaneewan_b@hotmail.com

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.2

องค8ประกอบที่ 2
ตัวบ=งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ=งชี้
คําอธิบายตัวบ=งชี้

เกณฑ8การประเมิน
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การวิจัย (สกอ.)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร@างสรรค8
ปจจัยนําเขา
ปจจั ย สํ า คั ญ ที่ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ใหเกิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสรางสรรค( ใ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสรางสรรค( ดั ง นั้ น
สถาบั น อุ ด มศึ กษาจึ งตองจั ด สรรเงิ น จากภายในสถาบั น และที่ ไดรั บ จากภายนอก
สถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย หรื อ งานสรางสรรค( อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค(ที่
คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเป4นตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพ
ดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารย(ประจําและนักวิจัยประจําเป4นคะแนน
ระหวาง 0-5
กลุ=มสาขาวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเป4นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน

ผลการดําเนินการ
2.2

รายละเอียดการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณภายในจํานวนทั้งสิ้น 1,446,455
บาท เป4นงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยมีอาจารย(ประจําทั้งหมด 46 คน คิดเป4นจํานวนเงินทุน
วิจัยเฉลี่ย 31,444.67 บาทตอคน เมื่อเทียบกับเกณฑ( 25,000 บาทตอคน จึงไดคะแนนเทากับ 6.29 คะแนน
แตคะแนนเต็ม 5.00 ดังนั้น ผลการดําเนินงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค( เทากับ 5 คะแนน
โดยคํานวณตามสูตร ไดดังนี้
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารย(ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ

=
=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย(ประจําและนักวิจัย
1,446,455
46

x 100

x 100

= 31,444.67 บาท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.2

รายละเอียดการดําเนินการ
2. แปลงจํ า นวนเงิ น ที่ คํ า นวณไดในขอ 1 เที ย บกั บ คะแนนเต็ ม 5 (กลุ มสาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร( แ ละ
สังคมศาสตร()
คะแนนที่ได

=
=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเป4นคะแนนเต็ม 5

x5

31,444.67
x5
25,000

= 6.29 คะแนน
ดังนั้น คะแนนที่ได@เท=ากับ 5 คะแนน
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 2.2
รหัสเอกสาร

วจ.2.2-1-1

รายการเอกสารหลักฐาน

ตารางสรุปจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค(ของคณะวิทยาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.2

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน
25,000
31,444.67

คะแนนประเมิน
5.00

การบรรลุเปNาหมาย
 บรรลุเปIาหมาย

เปNาหมายป0ต=อไป
25,000

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน
25,000
31,444.67

คะแนนประเมิน
5.00

การบรรลุเปNาหมาย
 บรรลุเปIาหมาย

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
(ประเมินตนเอง)
คณาจารย(ของคณะฯ ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
ทองถิ่น จังหวัดและประเทศ รวมทั้งผูบริหารคณะใหการสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง
โอกาสการพัฒนา / ข@อเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถ@ามี)
ผู@รับผิดชอบ
ผู@กํากับดูแลตัวบ=งชี้
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท(
โทรศัพท8 081-036-0839
E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com

ผู@จัดเก็บรวบรวมข@อมูล / รายงานผลการดําเนินการ
อาจารย(ยุชิตา กันหามิ่ง
โทรศัพท8 094-628-9047
E-Mail loogtaw@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.3

องค8ประกอบที่ 2
ตัวบ>งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ>งชี้
คําอธิบายตัวบ>งชี้

เกณฑ8การประเมิน

การวิจัย (สกอ.)
ผลงานวิชาการของอาจารย8ประจําและนักวิจัย
ผลลัพธ
ผลงานทางวิ ช าการเปนขอมู ล ที่ สํ า คั ญในการแสดงใหเห็ น วาอาจารยประจํ า และ
นักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา
องคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและ
นําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงาน สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาวาดวย หลั ก เกณฑการพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่
ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5
กลุ>มสาขาวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีคาผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยทั้งสิ้นเทากับ 11.00
โดยมีอาจารยประจําทั้งหมด 46 คน คิดเปนรอยละ 23.91 เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 20.00 จึงไดคะแนน
เทากับ 5.00 โดยคํานวณตามสูตร ไดดังนี้
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา และนักวิจัย
ตามสูตร
คารอยละ

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

=

11
46

x 100

= 23.91
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

x 100

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.3
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รายละเอียดการดําเนินการ
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)
คะแนนที่ได

=

=

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
x5
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

23.91
x5
20

= 5.98 คะแนน
ดังนั้น คะแนนที่ไดIเท>ากับ 5 คะแนน

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 2.3
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
วจ.2.3-1-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรทีม่ ีผลงานทางวิชาการหรือวิจัย

2.3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 2.3

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปLาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปLาหมาย
20.00
23.91
5.00
 บรรลุเปLาหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปLาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปLาหมาย
20.00
23.91
5.00
 บรรลุเปLาหมาย

เปLาหมายป0ต>อไป
20.00

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
(ประเมินตนเอง)
จัดทําโครงการสรางขวัญและกําลังใจในการนําผลงานวิชาการและงานวิจัยไปเผยแพร
โอกาสการพัฒนา / ขIอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถIามี)
ผูIรับผิดชอบ
ผูIกํากับดูแลตัวบ>งชี้
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
โทรศัพท8 081-036-0839
E-Mail
ratchaneewan_b@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผูIจัดเก็บรวบรวมขIอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
อาจารยยุชิตา กันหามิ่ง
โทรศัพท8 094-628-9047
E-Mail
loogtaw@hotmail.com
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

องค9ประกอบที่ 3
ตัวบ>งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ>งชี้
คําอธิบายตัวบ>งชี้

เกณฑ9การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข+อ

101

การบริหารจัดการ (สกอ.)
การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ9ตามพันธกิจ กลุ>มสถาบัน และ
เอกลักษณ9ของคณะ
กระบวนการ
การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควร
คํานึงถึงกระบวนการในการให+บริการวิชาการแกสังคมโดยการศึกษาความต+องการ
ของกลุมเป.าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให+เกิด
รายได+และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสร+างประโยชน3แกชุมชนหรือสังคม
โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใช+
ประโยชน3จนเกิดผลลัพธ3ที่สร+างความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข+อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข+อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข+อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข+อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ9
ตนเอง

กรรมการ























ชื่อเกณฑ9มาตรฐาน
1) จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป<ทสี่ อดคล+องกับความต+องการของสังคมและกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช+ประโยชน3จากการบริการ
วิชาการเพื่อให+เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
3) โครงการบริการวิชาการแกสังคมในข+อ 1 อยางน+อยต+องมีโครงการที่บริการแบบให+เปลา
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในข+อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพือ่ พิจารณา
5) นําผลการประเมินตามข+อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม
6) คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขIอที่ 1 : จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป< ที่สอดคล+ องกับความต+ องการของสั งคมและ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการ ดังนี้
1. คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานด+านการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ของ
คณะฯ โดยคณะกรรมการฯ เปนตัวแทนจากอาจารย3ในแตละหลักสูตรของคณะฯ เพื่อให+เกิดการมีสวนรวม
ในการวางแผนงานด+านการบริการวิชาการแกสังคม โดยคณะกรรมการฯ มีหน+าที่กํากับดูแลด+านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู+ รวมทั้งการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
กิจกรรมนักศึกษา จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข+องกับ
งานบริการวิชาการและการจัดการความรู+ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรฝCกอบรมและดําเนินการฝCกอบรม พัฒนา
เครือขายการบริการวิชาการและบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะกับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอก (วจ.3.1-1-1)
2. คณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการสํารวจความต+องการของชุมชนในการรับบริการ
วิชาการและการกําหนดพื้นที่เป.าหมายในการให+บริการวิชาการเพื่อนํามาใช+ในการจัดโครงการบริการวิชาฯ
ของคณะ โดยในป<การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยกําหนดพื้นที่ในการให+บริการ 3 ชุมชน ได+แก (1) ชุมชน
ตําบลนครไตรตรึงษ3 อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร (2) ชุมชนตําบลหนองหลวง อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และ (3) ชุมชนทาขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร แต
คณะฯ ได+รับหนังสือเลขที่ กพ73701/1032 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อขอให+คณะฯ เข+ารามบูรณาการ
การพัฒนาชุมชนทาขุนรามให+เปนหมู บ+านเพื่อการทองเที่ ยว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด+ านการบริ การ
วิชาการและการจัดการความรู+ฯ จึงมีมติวา ในป<งบประมาณ 2561 คณะเลือกพื้นที่เป.าหมายในการให+บริการ
วิชาการ คือ ชุมชนทาขุนราม (วจ.3.1-1-2)
3. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อวางแผนการให+บริการวิชาการ และจัดทําแผนการบริการวิชาการ
ในระดั บ คณะประจํ า ป< การศึ กษา 2560 ที่ ส อดคล+ องกั บ ความต+ องการของสั งคมและกํ า หนดตั ว บงชี้ วั ด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยในป< 2560 คณะฯ มีโครงการที่ให+บริการ
วิชาการแกสังคมในระดับคณะฯ จํานวน 1 โครงการ และระดับหลักสูตรหรือโปรแกรมวิชาฯ จํานวน 8
โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 504,000 บาท โดยมีโครงการฯ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวน 9
โครงการ และบูรณาการกับการวิจัย จํานวน 1 โครงการ ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
วัตถุประสงค9

ตัวชี้วดั

1. เพื่อพัฒนาความรู+ จํานวนชุมชน
และทักษะด+าน
ท+องถิ่น ที่ได+รับการ
ตาง ๆ ให+กับชุมชน บริการวิชาการ
ท+องถิ่นและสังคม
ให+เข+มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได+

2. เพื่ อ บู ร ณาการ
งานบริ ก ารวิ ช าการ
กั บ ก า รเรี ย น ก า ร
สอน การวิ จั ย หรื อ
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

เปJาหมาย
3 ชุมชน

จํานวนชุมชนที่
เข+มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได+

1 ชุมชน

ร+อยละของโครงการ
ที่มีการนํา ความรู+
และประสบการณ3
จากการ ให+บริการ
วิชาการมาใช+ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย

ร+อยละ 80

จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย

8 รายวิชา

โครงการบริการ
วิชาการในป0 2559
1. โครงการพัฒนา
หมูบ+านทองเที่ยว
โดยชุมชน
(200,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ ผศ.
ดร.รัชนีวรรณ บุญอ
นนท3
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู+ประกอบการ
ผลิตภัณฑ3ชุมชน
(38,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ ผศ.
อิสรีย3 ดอนคร+าม
3. คอมพิวเตอร3
ธุรกิจบริการวิชาการ
สูชุมชน (38,000
บาท) ผู+รับผิดชอบ
คือ อ.ฉัตรชัย อินทร
ประพันธ3
4. โครงการ
เศรษฐศาสตร3บริการ
วิชาการสูสังคม
(38,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ
อ.ชญาน3นันท3 ศิริกิจ
เสถียร
5. โครงการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเพื่อ
เสริมสร+างภูมิปQญญา
ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(38,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ ผศ.
อนุ ธัชยะพงษ3
6. โครงการการ
แสดงรวมสมัยเพื่อ
งานนิเทศศาสตร3

การบูรณาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
(38,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ ดร.
ศุภโชคชัย นันทศรี
7. โครงการ
อาสาสมัครนําเที่ยว
(38,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ ผศ.
ดร.รัชนีวรรณ บุญอ
นนท3
8. โครงการการ
จัดการทางการเงิน
สําหรับชุมชน
ท+องถิ่น (38,000
บาท) ผู+รับผิดชอบ
คือ อ.อนุธิดา
เพชรพิมูล
9. โครงการ
ให+บริการวิชาการแก
ชุมชนทาขุนรามด+าน
การบริหารจัดการ
กลุม (38,000 บาท)
ผู+รับผิดชอบ คือ
พลอยณัชชา เดชะ
เศรษฐ3ศิริ

โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
โครงการบริการวิชาการ

ผูIรับผิดชอบ

1. โครงการการพั ฒ นาหมู บ+ า น
ทองเที่ยวโดยชุมชน

คณะฯ
(ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท3)
จํานวน 200,000 บาท

2. โครงการการจัดการทางการเงิน
สําหรับชุมชนท+องถิ่น
3. โครงการการแสดงรวมสมัยเพื่องาน
นิเทศศาสตร3

โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร
(อาจารย3อนุธิดา เพชรพิมลู )
จํานวน 38,000 บาท
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร3
(ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การบูรณาการกับการเรียนการสอน/
การวิจัย
- บูรณาการกับรายวิชาการทองเที่ยว
ชุมชน
-บู ร ณาการกั บ การวิ จั ย เรื่ อ ง การ
พั ฒ นากิ จ กรรมและเส+ น ทางการ
ทองเที่ยวของชุมชนทาขุนราม ตําบล
ทาขุน ราม อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด
กําแพงเพชร
- บู ร ณาการกั บ รายวิ ช าทฤษฏี แ ละ
นโยบายการเงิน
- บูรณาการกับรายวิชาการแสดงและ
การกํากับการแสดง
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รายละเอียดการดําเนินการ
จํานวน 38,000 บาท
4. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการ
วิชาการสูชุมชน
5. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อ
เสริ ม สร+ า งภู มิ ปQ ญ ญาตามแนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร3ธรุ กิจ
(อาจารย3ฉัตรชัย อินทรประพันธ3)
จํานวน 38,000 บาท
โปรแกรมวิชาบัญชี
(ผศ.อนุ ธัชยะพงษ3)
จํานวน 38,000 บาท
โปรแกรมวิชาการตลาด
(ผศ.อิสรีย3 ดอนคร+าม)
จํานวน 38,000 บาท

7. โครงการพัฒนาอาสาสมัครนําเที่ยว

โปรแกรมวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม
(ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท3)
จํานวน 38,000 บาท
8. โครงการเศรษฐศาสตร3 บ ริ ก าร
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร3
(อาจารย3ชญาน3นันท3 ศิริกิจเสถียร)
วิชาการสูสังคม
จํานวน 38,000 บาท
9. โครงการบริการวิชาการด+านการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารจัดการ
(อาจารย3พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ3ศิริ)
จํานวน 38,000 บาท

-บู ร ณาการกั บ รายวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมบนเว็บ
- บูรณาการกับรายวิชาการเตรียมฝCก
ประสบการณ3วิชาชีพบัญชี
- บูรณาการกับรายวิชาการวิเคราะห3
และการจัดทําแผนการตลาด
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
ประยุกต3ใช+งานทางการตลาด และ
รายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล+อม
-บู ร ณาการกั บ รายวิ ช าหลั ก การ
มัคคุเทศก3

- บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร3 และ
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
- บู ร ณาการกั บ รายวิ ช าการจั ด การ
ธุรกิจด+วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให+ข+อเสนอแนะและได+อนุมัติเมื่อวันที่
25 เมษายน 2560 (วจ.3.1-1-3) และ (วจ.3.1-1-4)
3. คณะกรรมการฯ ได+ทบทวนและติดตามการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ตามแผนการบริการ
วิชาการในป<การศึกษา 2560 ผลการดําเนินงานพบวา โครงการบริการวิชาการสวนใหญจะเริ่มดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) และไตรมาสที่ 2 ดังนี้ (วจ.3.1-1-3)
โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการการพัฒนาหมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชน

2. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนท+องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.) และ
ไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.)
*ดําเนินการไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.)
ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
3. โครงการการแสดงรวมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร3
4. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน
5. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน
7. โครงการพัฒนาอาสาสมัครนําเที่ยว
8. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสูสังคม
9. โครงการบริการวิชาการด+านการบริหารจัดการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.)
ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.)
*ดําเนินการไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.)
ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.) และ
ไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.)
ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค. ) และ
ไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.)

จากการติดตามผลการดําเนินงานการบริการวิชาการในระดับคณะฯ และในระดับโปรแกรมวิชาฯ
พบวา โครงการสวนใหญสามารถดําเนินงานการบริการวิชาการเปนไปตามแผนบริการวิชาการและบรรลุตาม
เป.าหมายที่ตั้งไว+ ตามแผนการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 แตจะ
มี 2 โครงการฯ ซึ่งดําเนินการไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว+ ดังนี้
1) โครงการการพัฒนาหมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งแผนตั้งไว+ในไตรมาสที่ 1 และ 2 แตดําเนินการ
จริงถึงไตรมาสที่ 3 เนื่องจากมีกิจกรรมที่ทํามีหลายกิจกรรมและไมสามารถดําเนินการให+เสร็จใน
ไตรมาสที่ 2 ตามแผนได+
2) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู+ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ3 ชุ ม ชน ซึ่ ง แผนตั้ ง ไว+ ใ นไตรมาสที่ 1 แต
ดําเนินการจริงถึงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวันเวลาวางของผู+เข+ารวมโครงการกับวิทยากรไมตรงกันจึง
ทําให+การดําเนินการไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว+
อนึ่งนอกจากนี้ ผู+รับผิดชอบโครงการได+ให+ข+อเสนอแนะกับกรรมการฯ วา คณะฯ ควรมีการติดตาม
การใช+ประโยชน3จากการบริการวิชาการหลังจากดําเนินการไปแล+วอยางน+อย 2 เดือน
4. จากผลการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ คณะกรรมการฯ ได+จัดประชุม และมีมติรวมกันวาจะมี
การติดตามการใช+ประโยชน3จากการบริการวิชาการหลังจากดําเนินการไปแล+ว 2 เดือน (วจ.3.1-1-5)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 3.1 เกณฑ3ข+อที่ 1
รหัสเอกสาร
วจ.3.1-1-1
วจ.3.1-1-2
วจ.3.1-1-3
วจ.3.1-1-4
วจ.3.1-1-5

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด+านการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ของคณะฯ ที่ 021/2559 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
หนังสือที่ กพ 73701/1032 เรื่องการพัฒนาหมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลทาขุนราม
แผนบริการวิชาการประจําป<การศึกษา 2560 ประจําป<งบประมาณ 2561
พื้นที่เป.าหมายในการให+บริการในป<งบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขIอที่ 2 : โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช+ประโยชน3จากการ
บริการวิชาการเพื่อให+เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
ผลการดําเนินการ
จากการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการของคณะฯ ซึ่งมี 9 โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยกําหนดเป.าหมายของการพัฒนา 2 กลุม คือ นักศึกษาและชุมชนหรือสังคม ซึ่งคณะฯ มีการจัดทํา
แผนการใช+ประโยชน3จากการบริการวิชาการ เพื่อให+เกิดผลตอการพัฒนาชุมชนหรือสังคม และนักศึกษา ดัง
สรุปผลการติดตามการใช+ประโยชน3ในโครงการบริการวิชาการประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9
โครงการ ดังนี้ (วจ.3.1-2-1)
โครงการ
บริการ
วิชาการ
1. โครงการ
การพัฒนา
หมูบ+าน
ทองเที่ยวโดย
ชุมชน

กิจกรรมการ กลุ>มเปJาหมาย
ดําเนินงาน
จัดกิจกรรม
ทั้งหมด 10
กิจกรรม ดังนี้
1. จัด
ฝCกอบรมเรื่อง
“การพัฒนา
ของฝากของที่
ระลึกของ
ตําบล
ทาขุนรามครั้ง
ที่ 1”
ณ ศาลา
อเนกประสงค3
ของตําบลทา
ขุนราม
2. จัด
ฝCกอบรมเรื่อง
“การจัดทํา
ของที่ระลึก
เครื่องจักสาน
ของชุมชน”
ณ องค3การ

ช>วงเวลา
การ
ใหIบริการ

ผลประโยชน9จากการบริการวิชาการต>อ
นักศึกษา
ชุมชนหรือสังคม

- ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม
จํานวน 70
คนและ
นักศึกษา
จํานวน 5 คน
รวม 75 คน

- 18 ตุลาคม นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
2560
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไปจัดทํา
แผนการทองเที่ยวชุมชน
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ของฝากของที่ระลึกของ
ตําบลทาขุนรามและได+
เปนผู+ชวยวิทยากรในการ
อบรม

-ได+วิธีการพัฒนาของ
ฝากของที่ระลึกของ
ตําบลทาขุนรามซึ่งจะ
สงผลให+ชุมชนมีรายได+
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม
มูลคาของภูมิปญ
Q ญา
ท+องถิ่นด+านฝากของที่
ระลึกของตําบลทาขุน
ราม

-ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
จํานวน 30
คน และ

-ระหวาง
วันที่
20 ถึง 26
พฤศจิกายน
2560

- ไ ด+ รั บ ค ว า ม รู+ แ ล ะ
ทั ก ษะในการจั ด ทํ า
เ ค รื่ อ งจั ก ส า น เ พื่ อ
นํ า ไ ป ใ ช+ เ ป น ข อ งที่
ระลึกของชุมชน สงผล
ให+ ชุ ม ชนมี ร ายได+ ที่
เพิ่มขึ้น

- นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชน
เปนผู+ชวยวิทยากรในการ
อบรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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บริหารสวน
ตําบลทาขุน
ราม
อําเภอเมือง
จังหวัด
กําแพงเพชร

นักศึกษา
จํานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 33
คน

3. จัดฝCกอบรม
เรื่อง
“การเปนเจ+า
บ+านที่ดี” ณ
องค3การ
บริหารสวน
ตําบลทาขุน
ราม
อําเภอเมือง
จังหวัด
กําแพงเพชร

-ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
จํานวน 40 คน
นักศึกษา
จํานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 33
คน

-ระหวาง
วันที่ วันที่
18 ถึง 19
ธันวาคม
2560

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไป
เปนผู+ชวยวิทยากรในการ
อบรม เรื่อง
“การเปนเจ+าบ+านที่ดี”

-ได+รับความรู+
และทักษะในเรื่อง
“การเปนเจ+าบ+านที่ดี”
เพื่อเตรียมพร+อมใน
การเปVดหมูบ+านให+เปน
หมูบ+านเพื่อการ
ทองเที่ยว

4. จัดฝCกอบรม
เรื่อง “พัฒนา
กิจกรรม
ทองเที่ยวทา
ขุนราม”
ณ องค3การ
บริหารสวน
ตําบลทาขุน
ราม
อําเภอเมือง
จังหวัด
กําแพงเพชร

- ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
จํานวน 50 คน
นักศึกษา
จํานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 54
คน

-ระหวาง
วันที่
28 ถึง 29
ธันวาคม
2560

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไปจัดทํา
แผนการพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยว และได+เปน
ผู+ชวยวิทยากร

-ได+รับความรู+
และทักษะเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมการ
ทองเที่ยวทาขุนราม”
เพื่อใช+ในการสร+าง
ความสนุกสนานและ
ความเพลิดเพลินให+กับ
นักทองเที่ยว

5. กิจกรรม
เปVดหมูบ+าน
ทองเที่ยวทา
ขุนราม
ณ ฝายทา

-ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร

-วันที่ 6
มกราคม
2561

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไปใช+การ
อธิบายการพัฒนา
หมูบ+านทองเที่ยวชุมชน

-ชุมชนเกิดการสร+าง
งานและสร+างรายได+
จากการทองเที่ยว
ชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
กระดาน
ตําบลทาขุน
ราม
อําเภอเมือง
จังหวัด
กําแพงเพชร

จํานวน 50 คน
และนักศึกษา
จํานวน 20
คน รวมทั้งสิ้น
70 คน

6. จัดฝCกอบรม
เรื่อง
“การบริหาร
จัดการการ
ทองเที่ยว
ชุมชน”
ณ องค3การ
บริหารสวน
ตําบลทาขุน
ราม
อําเภอเมือง
จังหวัด
กําแพงเพชร

-ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
จํานวน 64 คน
และนักศึกษา
จํานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 68
คน

7. จัดฝCกอบรม
เรื่อง
“การพัฒนา
อาหารท+องถิ่น
เพื่อการ
ทองเที่ยว”
ณ องค3การ
บริหารสวน
ตําบลทาขุน
ราม
อําเภอเมือง
จังหวัด
กําแพงเพชร

-ประชาชน
ตําบลทาขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
จํานวน 50 คน
และนักศึกษา
จํานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 55
คน

-ระหวาง
วันที่
22 ถึง 23
มีนาคม
2561

-ระหวาง
วันที่ 30 ถึง
31 มีนาคม
2561

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไป
เปนผู+ชวยวิทยากรในการ
อบรม เรื่อง
“การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวชุมชน”

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไป
เปนผู+ชวยวิทยากรในการ
อบรม เกี่ยวกับการพัฒนา
อาหารท+องถิ่นเพื่อการ
ทองเที่ยว

-ได+รับความรู+
และทักษะเกี่ยวกับ
“การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวชุมชน”

-ได+ความรูเ+ กีย่ วกับการ
เพิ่มมูลคาอาหาร
ท+องถิ่นสําหรับ
นักทองเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
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รายละเอียดการดําเนินการ
-ประชาชน
8.กิจกรรมเปVด ตําบลทาขุน
ตลาด
ราม จํานวน
ทองเที่ยว 3
40 คน และ
วิถี ที่ทาขุน
นักศึกษา
ราม ณ วัด
จํานวน 5 คน
บ+านใหม
รวมทั้งสิ้น 45
สุวรรณภูมิ
คน
ตําบลทา
ขุนราม อําเภอ
เมืองจังหวัด
กําแพงเพชร
-ผู+นําของ
9.ศึกษาดูงาน ตําบล
แหลง
ทาขุนราม
ทองเที่ยว
ศึกษาดูงาน
ชุมชน
จํานวน 21 คน
ณ หมูบ+าน
และนักศึกษา
ทองเที่ยว
จํานวน 2 คน
โฮมสเตย3บ+าน รวมทั้งสิ้น 23
นาต+นจั่น
คน
อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัด
สุโขทัย
และ ตลาด
800 ป<
กรุงสุโขทัย

10. ศึกษาดู
งานแหลง
ทองเที่ยว
ตลาดย+อนยุค

-ระหวาง
วันที่ 30 ถึง
31 มีนาคม
2561

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไปใช+ใน
การวางแผน
ประชาสัมพันธ3ตลาด
ทองเที่ยว 3 วิถี

-ชุมชนมีสถานที่ในการ
จําหนายผลิตภัณฑ3
ชุมชน และมีรายได+
เพิ่มขึ้นจากการเปVด
ตลาดทองเที่ยว 3 วิถี

-21 เมษายน -นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่
2561
เรียนในรายวิชาการ
ทองเที่ยวชุมชนไปใช+ใน
แนะนําชุมชนใน
การศึกษาดูงานแหลง
ทองเที่ยวชุมชน

-ได+รบั ความรู+
ประสบการณ3ตรงจาก
การศึกษาดูงานและการ
ได+รวมแลกปลีย่ น
ความคิดเห็นกับผู+นํา
กลุมโฮมสเตย3บา+ นนา
ต+นจั่น และนําเอา
แนวคิดหลักการมาเปน
แบบอยางในการพัฒนา
หมูบ+านทาขุนรามให+
เปนแหลงทองเทีย่ ว
ชุมชน
-ได+ความรู+เกีย่ วกับการ
บริหารจัดการตลาด
800 ป< กรุงสุโขทัย ซึ่ง
สามารถนําความรู+ที่
ได+มาใช+ในการพัฒนา
ตลาดทองเทีย่ ว 3 วิถีที่
ทาขุนราม

-ผู+นําของ
-วันที่ 12
ตําบล
พฤษภาคม
ทาขุนราม
2561
ศึกษาดูงาน
จํานวน 17 คน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
บ+านระจัน จ.
สิงห3บุรี ตลาด
น้ําหลวงปูXทวด
พุทธอุทยาน
มหาราช
จังหวัดพระ
นครศรี
อยุธยา และ
ตลาดน้ํา
อโยธยา
จังหวัดพระ
นครศรี
อยุธยา
2. โครงการ -จัดกิจกรรม
การแสดงรวม การแสดงรวม
สมัยเพื่องาน สมัยเพื่องาน
นิเทศศาสตร3 นิเทศศาสตร3

3. โครงการ
การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
เพื่อเสริมสร+าง
ภูมิปQญญาตาม
แนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
4. โครงการ
เศรษฐศาสตร3
บริการ
วิชาการสู
สังคม

-จัดกิจกรรม
ให+ความรู+
เกี่ยวกับการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน

-อบรมให+
ความรู+
เกี่ยวกับ
ศาสตร3
พระราชากับ
ปรัชญาเรื่อง

และนักศึกษา
จํานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 20
คน

- นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ3
จํานวน 30
คน
-ประชาชนหมู
ที่ 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8,9, 10,
12 ตําบลทา
ขุนรามและ
โรงเรียนบ+าน
ใหมสุวรรณ
ภูมิ รวม 321
คน
-นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียน
ราษฏร3ปรีชา

พัฒนาตลาดทองเทีย่ ว 3
วิถีที่ทาขุนราม

- เดือน
กุมภาพันธ3
2561

-นั ก ศึ ก ษาได+ ร วมเปน -กลุมเยาวชนมีการ
ผู+ชวยวิทยากร
พัฒนาความรู+และ
ทักษะทางการแสดง
รวมสมัย
-กลุมเยาวชนมีการ
สร+างสรรค3การแสดง
รวมสมัยเพื่องานนิเทศ
ศาสตร3
-เดือน
-นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า -ประชาชนมี ค วามรู+
พฤศจิกายน- ความรู+ที่เรียนไปใช+ในการ ความสามารถในการ
ธันวาคม
เปนผู+ชวยวิทยากร
บันทึกบัญชีครัวเรือน
2560
- นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู+
ความสามารถจั ด ทํ า
บั ญ ชี ไ ด+ อ ยางถู ก ต+ อ ง
และตอเนื่อง

-วันที่ 27
ธันวาคม
2560

-นักศึกษานําความรู+จาก
รายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร3และ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
เชื่อมโยงและออกแบบ
หัวข+อเพื่อนําเสนอในการ

-ผู+เข+ารวมโครงการมี
ความรู+ความเข+าใจใน
ความสําคัญและ
ประโยชน3ขององค3
ความรู+ด+าน
เศรษฐศาสตร3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
ดิน น้ํา
พลังงาน
เศรษฐกิจและ
ทรัพยากร
พฤติกรรมการ
ออม และ
เศรษฐศาสตร3
ใน
ชีวิตประจําวัน

วิทยาคม อ.
ลานกระบือ จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 84
คน
-นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต+น
โรงเรียนโค+งไผ
วิทยา อ.
ขาณุวรลักษ
บุรี จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 361
คน
5. โครงการ -อบรมเชิง
-ประชาชนใน
ให+บริการ
ปฏิบัติการ
ชุมชนตําบล
วิชาการแก
เรื่อง “การ
ทาขุนราม อ.
ชุมชนทาขุน พัฒนา
เมือง จ.
รามด+านการ ศักยภาพแกน กําแพงเพชร
บริหารจัดการ นําและการ
จํานวน 25
กลุม
บริหารจัดการ คน
กลุมเพื่อการ
ทองเที่ยวทา
ขุนราม”
-อบรมเชิง
-ประชาชนใน
ปฏิบัติการ
ชุมชนตําบล
เรื่อง การ
ทาขุนราม อ.
พัฒนาสินค+าที่ เมือง จ.
ระลึกเพื่อ
กําแพงเพชร
รองรับการ
จํานวน 25
ทองเที่ยวทา คน
ขุนราม
6. โครงการ -อบรม “แปร -กลุมแมบ+าน
พัฒนา
รูปสมุนไพร
หมู 16 บ+าน
ศักยภาพ
และพัฒนากล สามัคคีธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-วันที่ 18
มกราคม
2561

บิรการวิชาการ รวมทั้ง
นักศึกษาได+เรียนรู+
กระบวนการแบงงานกัน
ทํา ฝCกการเปนผู+นําและ
การกล+าแสดงออกตอ
หน+าชุมชน

-นักศึกษานําความรู+ที่ได+
จากบทเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับการ
ให+บริการวิชาการแก
ชุมชน โดยนักศึกษา
ออกแบบกราฟฟVคด+วย
โปรแกรมสําเร็จรูป
Photoshop ออกแบบ
ลายเสื้อสกรีน และ
กระเป`าถุงผ+าเพื่อจัดทํา
-26 มีนาคม เปนสินค+าที่ระลึก
2561

-ผู+ผลิตและ
ผู+ประกอบการ
ผลิตภัณฑ3ชุมชนมี
ความรู+ ความสามารถ
ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ3ให+มี
ประสิทธิภาพ

ธันวาคม
2560-

-ผู+ประกอบการและ
ชุมชนได+รับการเพิ่มขีด
ความสามารถด+าน

-วันที่ 6
ธันวาคม
2560

-นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค3ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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รายละเอียดการดําเนินการ
ผู+ประกอบการ ยุทธ3การตลาด
ผลิตภัณฑ3
เพือ่ สร+าง
ชุมชน
ความ
ได+เปรียบ
ทางการ
แขงขัน
-อบรม
“พัฒนา
ชองทาง
การตลาด
สําหรับ
ผลิตภัณฑ3
เซรั่ม
สมุนไพร”

ตําบลคลองน้ํา มีนาคม
ไหล อ.คลอง 2561
ลาน จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 21
คน
-ผู+ประกอบ
การศูนย3
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และอาชีพ
ผู+สูงอายุ ต.
ไทรงาม อ.ไทร
งาม จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 38
คน

-อบรม “วาง
ระบบการจัด
จําหนายและ
สงเสริม
การตลาด
ผลิตภัณฑ3
เครื่องสําอาง
สมุนไพร

-ชมรมแพทย3
แผนไทย หมู
13 ต.เทพนคร
อ.เมือง จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 22
คน

-การอบรม
“แปรรูป
สมุนไพรและ
พัฒนากลยุทธ3
การตลาดเพื่อ
สร+างความ
ได+เปรียบ
ทางการ
แขงขัน

-กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบ+าน
สมุนไพรแม
ทองคํา และ
วิสาหกิจ
ชุมชน
ผลิตภัณฑ3สบู
น้ําแรสมุนไพร
และวิสาหกิจ
ชุมชนพอดี

ระดับอุดมศึกษา และ
การเรียนรู+ในศตวรรษที่
21 จากการประยุกต3ใช+
ความรู+ในภาคทฤษฏี
การตลาดในรูปแบบของ
การบูรณาการการเรียน
การสอน

การตลาด สามารถ
เพิ่มมูลคา จัดจําหนาย
และแขงขันในตลาดได+

3.1
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รายละเอียดการดําเนินการ
สมุนไพร อ.แม
สอด จ.ตาก
จํานวน 20
คน

7. โครงการ
คอมพิวเตอร3
ธุรกิจบริการ
วิชาการสู
ชุมชน

-ผู+ประกอบ
-อบรมอบรม การชุมชนคน
“แปรรูป
รักเห็ด ต.
สมุนไพรและ อางทอง จ.
พัฒนากลยุทธ3 กําแพงเพชร
การตลาดเพื่อ จํานวน 15
สร+างความ
คน
ได+เปรียบ
ทางการ
แขงขัน
-บ+านท+ายเกาะ
-อบรมการ
ม.2 ต.
แปรรูปและ ไตรตรึงษ3 จ.
พัฒนาการ
กําแพงเพชร
ตลาด
จํานวน 15
ผลิตภัณฑ3
คน
อาหารกลุม
อาชีพ
-บุคคลใน
-มค.-มีค.61
-อบรมให+
ความรู+และ
ชุมชน จํานวน
ทักษะในการ 30 คน
ใช+งาน
ฐานข+อมูลการ
ทองเที่ยว
ชุมชนของ
ชุมชนทาขุน
ราม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
-สถาน
ประกอบการ
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-พัฒนา
เว็บไซต3สถาน
ประกอบการ
8. โครงการ -อบรม
อาสาสมัครนํา อาสาสมัครนํา
เที่ยว
เที่ยวให+กับ
ประชาชนทา
ขุนราม อ.
เมือง จ.
กําแพงเพชร
9. โครงการ
การจัดการ
ทางการเงิน
สําหรับชุมชน

5 สถาน
ประกอบการ

-ประชาชนใน
ชุมชนทาขุน
ราม จํานวน
40 คน และ
นักศึกษา
จํานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 45
คน
-อบรมการ
-ประชาชนใน
วางแผนทาง ชุมชนหนอง
การเงินระดับ หลวง อ.ลาน
ครัวเรือน ต. กระบือ จ.
หนองหลวง
กําแพงเพชร
อ.ลานกระบือ จํานวน 115
จ.กําแพงเพชร คน

-อบรมการ
วิเคราะห3
ต+นทุน และ
การวางแผน
กําไร ต.ทาขุน
ราม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร

-ผู+ประกอบ
การในชุมชน
ทาขุนราม ต.
ทาขุนราม อ.
เมือง จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 30
คน

-25-26
ธันวาคม
2560

-นักศึกษามีความรู+และ
ทักษะในการนําเที่ยว
เพิ่มขึ้น

-25-27 พย. -นักศึกษานําความรู+ที่ได+
60
จากการเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับชุมชน
ท+องถิ่น

-2-3 ธค.60

สถานประกอบการ
ได+รับความรู+และการ
นําไปใช+
-ประชาชนในชุมชน
สามารถเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวของชุมชนได+

-ประชาชนรู+จักการ
วางแผนทางการเงิน
จัดการการเงินใน
ระดับครัวเรือนและ
สามารถวิเคราะห3
ต+นทุน วางแผนกําไร
สําหรับของฝากและ
ของที่ระลึกในการ
สร+างรายได+ได+

3.1

จากตาราง สรุปได+วา มีโครงการบริการวิชาการ จํานวน 9 โครงการ ดําเนินการแล+วเสร็จทุกโครงการ
ซึ่งแตละโครงการดําเนินการติดตามการใช+ประโยชน3ที่เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาหมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชน
1.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้
1) ได+วิธีการพัฒนาของฝากของที่ระลึกของตําบลทาขุนรามซึ่งจะสงผลให+ชุมชนมีรายได+
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มมูลคาของภูมิปQญญาท+องถิ่นด+านฝากของที่ระลึกของตําบลทาขุนราม
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2) ได+รับความรู+และทักษะในการจัดทําเครื่องจักสานเพื่อนําไปใช+เปนของที่ระลึกของ
ชุมชนสงผลให+ชุมชนมีรายได+ที่เพิ่มขึ้น
3) ได+รับความรู+และทักษะในเรื่อง “การเปนเจ+าบ+านที่ดี” เพื่อเตรียมพร+อมในการเปVด
หมูบ+านให+เปนหมูบ+านเพื่อการทองเที่ยว
4) ได+รับความรู+และทักษะเกี่ยวกับ “การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทาขุนราม” เพื่อใช+
ในการสร+างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให+กับนักทองเที่ยว
5) ชุมชนเกิดการสร+างงานและสร+างรายได+จากการทองเที่ยวชุมชน
6) ได+รับความรู+และทักษะเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชน”
7) ได+ความรูเ+ กี่ยวกับการเพิ่มมูลคาอาหารท+องถิ่นสําหรับนักทองเที่ยว
8) ชุมชนมีสถานที่ในการจําหนายผลิตภัณฑ3ชุมชน และมีรายได+เพิ่มขึ้นจากการเปVดตลาด
ทองเที่ยว 3 วิถี
9) ได+รับความรู+ ประสบการณ3ตรงจากการศึกษาดูงานและการได+รวมแลกปลีย่ นความคิดเห็น
กับผู+นํากลุมโฮมสเตย3บ+านนาต+นจั่น และนําเอาแนวคิดหลักการมาเปนแบบอยางในการพัฒนาหมูบ+านทาขุนราม
ให+เปนแหลงทองเที่ยวชุมชน
10) ได+ความรู+เกี่ยวกับการบริหารจดัการตลาด 800 ป< กรุงสุโขทัย ซึ่งสามารถนําความรู+ที่ได+มา
ใช+ในการพัฒนาตลาดทองเที่ยว 3 วิถีที่ทาขุนราม
11) ได+รับความรู+ ประสบการณ3 และนําเอาแนวคิดหลักการมาเปนแบบอยางในการพัฒนา
ตลาดทองเที่ยว 3 วิถีที่ทาขุนราม
1.2 เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาได+ใช+ความรู+ที่เรียนในรายวิชาการทองเที่ยว
ชุมชนไปจัดทําแผนการทองเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาของฝากของที่ระลึก การพัฒนากิจกรรมการ
ทองเที่ยว การประชาสัมพันธ3หมูบ+านเพื่อการทองเที่ยวของตําบลทาขุนรามและได+เปนผู+ชวยวิทยากรในการ
อบรมทุกครั้ง จํานวน 10 ครั้ง
2. โครงการการแสดงรวมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร3
2.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ กลุมเยาวชนในชุมชนมีการพัฒนาความรู+และ
ทักษะทางการแสดงรวมสมัยและมีการสร+างสรรค3การแสดงรวมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร3
2.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาได+รวมเปนผู+ชวยวิทยากร
3. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ประชาชนมีความรู+ความสามารถในการ
บันทึกบัญชีครัวเรือน และนักเรียนที่เข+ารวมโครงการมีความรู+ความสามารถจัดทําบัญชีได+อยางถูกต+องและ
ตอเนื่อง
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3.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาสามารถนําความรู+ที่เรียนไปใช+ในการ
เปนผู+ชวยวิทยากร
4. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสูสังคม
4.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ผู+เข+ารวมโครงการมีความรู+ความเข+าใจใน
ความสําคัญและประโยชน3ขององค3ความรู+ด+านเศรษฐศาสตร3
4.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษานําความรู+จากรายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร3และเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงและออกแบบหัวข+อเพื่อนําเสนอในการบิรการวิชาการ
รวมทั้งนักศึกษาได+เรียนรู+กระบวนการแบงงานกันทํา ฝCกการเปนผู+นําและการกล+าแสดงออกตอหน+าชุมชน
5. โครงการให+บริการวิชาการแกชุมชนทาขุนรามด+านการบริหารจัดการกลุม
5.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ผู+ผลิตและผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชนมี
ความรู+ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ3ให+มีประสิทธิภาพ
5.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษานําความรู+ที่ได+จากบทเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับการให+บริการวิชาการแกชุมชน โดยนักศึกษาออกแบบกราฟฟVคด+วยโปรแกรมสําเร็จรูป
Photoshop ออกแบบลายเสื้อสกรีน และกระเป`าถุงผ+าเพื่อจัดทําเปนสินค+าที่ระลึก
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน
6.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ผู+ประกอบการและชุมชนได+รับการเพิ่มขีด
ความสามารถด+านการตลาด สามารถเพิ่มมูลคา จัดจําหนาย และแขงขันในตลาดได+
6.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค3ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21 จากการประยุกต3ใช+ความรู+ในภาค
ทฤษฏีการตลาดในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการสอน
7. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน
7.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้
1) ชุมชนได+พัฒนาฐานข+อมูลการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนทาขุนราม และ
2) ได+เว็บไซต3สถานประกอบการและสถานประกอบการได+รับความรู+และการนําไปใช+
7.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ ได+ความรู+ในการพัฒนาเว็บไซต3
8. โครงการอาสาสมัครนําเที่ยว
8.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ประชาชนในชุมชนสามารถเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวของชุมชนได+
8.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษามีความรู+และทักษะในการนําเที่ยว
เพิ่มขึ้น
9. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชน
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9.1 เกิดผลตอการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ประชาชนรู+จักการวางแผนทางการเงิน
จัดการการเงินในระดับครัวเรือนและสามารถวิเคราะห3ต+นทุน วางแผนกําไรสําหรับของฝากและของที่ระลึก
ในการสร+างรายได+ได+
9.2 เกิดผลตอการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษานําความรู+ที่ได+จากการเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับชุมชนท+องถิ่น
คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อสรุปผลจากการติดตาม รวมทั้งปQญหาจากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการของทุกโครงการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห+องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 4 พบวา โครงการ
สวนใหญดําเนินงานไปด+วยความเรียบร+อย ไมพบปQญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (วจ.3.1-2-2)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 3.1 เกณฑ3ข+อที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.3.1-2-1
วจ.3.1-2-2

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปแผนการติดตามการใช+ประโยชน3ในโครงการบริการวิชาการประจําป< 2560 ป<งบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดการความรู+ ครั้งที่ 2/2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขIอที่ 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในข+อ 1 อยางน+อยต+องมีโครงการที่บริการแบบให+เปลา
ผลการดําเนินการ
จากแผนการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ เปนโครงการแบบให+เปลาทั้ง 9 โครงการ ดังนี้ (วจ.
3.1-3-1)
1. โครงการการพัฒนาหมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน
3. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน
4. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสูสังคม
5. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการการแสดงรวมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร3
7. โครงการอาสาสมัครนําเที่ยว
8. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนท+องถิ่น
9. โครงการบริการวิชาการแกชุมชนทาขุนรามด+านการบริหารจัดการกลุม

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 3.1 เกณฑ3ข+อที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.3.1-3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการบริการวิชาการแกสังคมประจําป<การศึกษา 2560 ประจําป<งบประมาณ 2561

3.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 3.1

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขIอที่ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในข+อ 1
และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการ ดังนี้
1. คณะฯ มอบหมายให+คณะกรรมการบริการวิชาการและจัดการความรู+ ติดตามประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผนบริการวิชาการของคณะและโครงการบริการวิชาการ ทั้ง 9 โครงการ (วจ.3.1-4-1)
2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อวางแผนการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการฯ วั น ที่ 26 มี น าคม 2561 ณ ห+ อ งคลิ นิ ก วิ จั ย และนวั ต กรรม ชั้ น 4 และมี ม ติ ให+ ค ณะ
กรรมการฯ รวมกันประเมิ น ความสํา เร็จ ตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการจากรายงานโครงการบริ การ
วิชาการ จํานวน 9 โครงการ ได+ผลการประเมินดังนี้ (วจ.3.1-4-2)
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ>งชี้ของแผนบริการวิชาการของคณะและโครงการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค9

ตัวชี้วดั

1. เพื่ อ พั ฒ นาความรู+ 1. จํานวนชุมชน
และทั ก ษะด+ า นตาง ๆ ท+องถิ่น ที่ได+รับการ
ให+กับชุมชน ท+องถิ่นและ บริการวิชาการ
สังคม ให+เข+มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได+

2. เพื่ อ บู ร ณาการงาน
บริ ก ารวิ ช าการกั บ การ
เรี ย นการสอน การวิจัย
ห รื อ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

เปJาหมาย

ผลการดําเนินงาน

3 ชุมชน

- ชุมชนที่เข+ารวมกิจกรรม จํานวน 8
ชุมชน ได+แก ชุมชน
1. ไตรตรึงษ3
2. ทาขุนราม
3. ลานกระบือ
4. ขาณุวรลักษบุรี
5. ชุมชนหนองหลวง
6. ชุมชนเทพนคร
7. ชุมชนอําเภอแมสอด
8. ชุมชนอางทอง
ชุมชนที่พึ่งพาตนเองได+ มี 2 ชุมชน ดังนี้
1. ไตรตรึงษ3
2. ทาขุนราม
ร+อยละ 100

2. จํานวนชุมชนที่
เข+มแข็ง พึ่งพาตนเองได+

1 ชุมชน

3. ร+อยละของโครงการ
ที่มีการนํา ความรู+และ
ประสบการณ3จากการ
ให+บริการวิชาการมาใช+
ในการ พัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย

ร+อยละ 80

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การประเมินผลสําเร็จ
บรรลุ
ไม>บรรลุ
เปJาหมาย เปJาหมาย
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รายละเอียดการดําเนินการ
4. จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย

8 รายวิชา

9 รายวิชา

จากการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนบริการวิชาการของคณะฯ ป<การศึษา 2560 พบวา
มีตัวชี้วัดทั้งหมดจํานวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินพบวา บรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัด
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ>งชี้ของแผนในแต>ละโครงการบริการวิชาการ
1. โครงการบริการพัฒนาหมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จํานวนชุมชนที่ได+รับการพัฒนาให+เปนหมูบ+าน
ทองเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 1 หมูบ+าน 50 คน (ชุมชน)
2. จํานวนนักศึกษาที่เข+ารวมโครงการ จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ:
1. เปนการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

- ผู+เข+ารวมโครงการทั้งสิ้น 50 คน 1
ชุมชน
- นักศึกษาเข+ารวมโครงการทั้งสิ้น 22 คน

บรรลุตัวชี้วัด

- 2 หนวยงาน (หนวยงานภายในได+แก
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรม
วิชาการเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชา
คอมพิ ว เตอร3 ธุ ร กิ จ และโปรแกรม
วิ ช าการทองเที่ ย วและการโรงแรม
หนวยงานภายนอก คือ องค3การบริหาร
ส ว น ตํ า บ ล ท า ขุ น ร า ม จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร)

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

3.1

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชนทาขุนรามด+านการบริหารจัดการกลุม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู+เข+ารวมโครงการ ครั้งละ 25 คน จํานวน
2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น จํานวน 50 คน
2. ความพึงพอใจของผู+รวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป
3. จํานวนการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง
4. จํานวนชิ้นงาน/ผลงาน 2 ผลงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

- ผู+เข+ารวมโครงการครั้งละ 25 คน
จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 50 คน
- ความพึงพอใจ = 4.00 และ 4.37
- 2 ครั้ง
- 2 ชิ้นงาน คือ เสื้อยืดสกรีนและกระเป`า
ถุงผ+าดิบ

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
3. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสูสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จํานวนนักศึกษาและนักเรียนหรือครูที่เข+ารวม
กิจกรรมตามโครงการฯ จํานวน 30 คน
2. จํานวนโรงเรียนทีม่ ีความรวมมือด+านการจัด
กิจกรรม จํานวน 2 โรงเรียน
3. ความรู+ความเข+าใจของผู+รับบริการ ไมน+อยกวา
ร+อยละ 80
4. นักศึกษาผู+ชวยวิทยากรมีความรู+ความเข+าใจใน
เนื้อหาที่ใช+ในการอบรม ไมน+อยกวาร+อยละ 80
5. ความพึงพอใจของผู+รับบริการ อยูในระดับมาก

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

-ผู+เข+ารวมโครงการจํานวน 445 คน

บรรลุตัวชี้วัด

- โรงเรียนที่รวมโครงการ จํานวน 2
โรงเรียน
- ผู+รับบริการมีความรู+ร+อยละ 90 และ
84
- นักศึกษามีความรูไ+ มน+อยกวาร+อยละ
91.4 และ 90.8
-ความพึงพอใจของผู+รับบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

4. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จํานวนนักศึกษาที่เข+ารวมโครงการ ร+อยละ 80
2. ชุมชนที่เข+ารวมโครงการ จํานวน 10 ชุมชน
3. จํานวนโรงเรียนทีเ่ ข+ารวมโครงการ จํานวน 1
โรงเรียน
4. ชุมชนและนักเรียนมีความพอใจในการเข+ารวม
โครงการ ไมน+อยกวา 4.00
เชิงคุณภาพ:
ชุมชน นักเรียน มีความรูค+ วามสามารถจัดทําบัญชี
ครัวเรือนได+อยางถูกต+องและตอเนือ่ ง ร+อยละ 80

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

- นักเรียนที่รวมโครงการร+อยละ 80

บรรลุตัวชี้วัด

- ชุมชนเข+ารวมโครงการ จํานวน 10
ชุมชน
- โรงเรียนที่เข+ารวมโครงการ 1 โรงเรียน
-ชุมชนและนักเรียนมีความพอใจในการ
เข+ารวมโครงการ 4.22
-ชุมชน นักเรียนมีความรูเ+ กี่ยวกับการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนร+อยละ 82.2

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
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รายละเอียดการดําเนินการ
5. โครงการการแสดงรวมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร3
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จัดบริการวิชาการทางการแสดงรวมสมัยให+กับ
ชุมชนท+องถิ่น จํานวน 1 ครั้ง
2. จํานวนผู+เข+ารวมโครงการ จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ:
1. กลุมเยาวชนมีความรู+และทักษะทางด+านการ
แสดงรวมสมัย ร+อยละ 70

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

- 1 ครั้ง

บรรลุตัวชี้วัด

- จํานวน 53 คน

บรรลุตัวชี้วัด

- คาเฉลี่ย 3.50 คิดเปนร+อยละ 70

บรรลุตัวชี้วัด

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชนที่ได+รับการ
เพิ่มขีดความสามารถด+านการตลาด จํานวน 60 คน
2. จํานวนผลิตภัณฑ3ใหมที่เพิ่มขึ้นจํานวน 5
ผลิตภัณฑ3
3. ผู+ประกอบผลิตภัณฑ3ชุมชนมีความรู+เกี่ยวกับการ
พัฒนาด+านการตลาด ไมน+อยกวา 4.0

- ผู+เข+ารวมโครงการ จํานวน 131
คน
- ผลิตภัณฑ3ใหมที่เพิ่มขึ้นจํานวน 5
ผลิตภัณฑ3
-ผู+ประกอบการฯ มีความรู+ 4.13

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

3.1

7. โครงการอาสาสมัครนําเที่ยว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู+เข+ารวมโครงการ จํานวน 40 คน
2. ความพึงพอใจของผู+เข+ารับบริการวิชาการ ไมน+อย
กวาร+อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1. ผู+เข+ารับการอบรมมีความรู+ความเข+าใจไมน+อยกวา
ร+อยละ 80

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย

- ผู+เข+ารับการอบรม จํานวน 40 คน
- ควมพึงพอใจร+อยละ 82.40

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

- ผู+เข+ารับการอบรมมีความรูค+ วาม
เข+าใจร+อยละ 80

บรรลุตัวชี้วัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 3.1

รายละเอียดการดําเนินการ
8. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู+เข+ารวมโครงการ 30 คน
- ผู+เข+ารวมโครงการ จํานวน 30 คน
2. จํานวนสถานประกอบการ 5 แหง
- สถานประกอบการ 6 แหง
3. ความพึงพอใจของผู+เข+ารวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป - ผู+เข+ารวมโครงการมีความพึงพอใจ
4.50
เชิงคุณภาพ:
1. ชุมชนได+รับความรู+ไมน+อยกวาร+อยละ 50
- ชุมชนได+รับความรู+ ร+อยละ 100
2. สถานประกอบการได+รบั ความรูไ+ มน+อยกวาร+อยละ 50 - สถานประกอบการได+รับความรู+
ร+อยละ 100

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

9. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนท+องถิ่น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ:
1. ประชาชนมีความรูเ+ กี่ยวกับการจัดทําแผนทางการ - ประชาชนมีความรูฯ+ 4.49 และ
เงินและสามารถวิเคราะห3ต+นทุนได+ ไมน+อยกวา 3.50 3.86
2. ผู+เข+ารวมอบรมมีความพึงพอใจ ไมน+อยกวา 3.51 - ผู+เข+ารวมอบรมมีความพึงพอใจ
4.74 และ 3.75
เชิงคุณภาพ:
1. นักศึกษาลงพื้นที่ให+บริการวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง - นักศึกษาลงพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย
บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

บรรลุตัวชี้วัด

จากการประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของโครงการบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คม ประจํ า ป< ก ารศึ ก ษา 2560
ป<งบประมาณ 2561 พบวา โครงการ 9 โครงการมีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค3และบรรลุ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว+ หลังจากนั้นได+มีการนําเสนอผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก
สังคมในการประชุมคณะกรรมบริหารคณะครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห+องประชุม KM
ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วจ.3.1-4-3)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 3.1 เกณฑ3ข+อที่ 4
รหัสเอกสาร
วจ.3.1-4-1
วจ.3.1-4-2
วจ.3.1-4-3

รายการเอกสารหลักฐาน
การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนการบริการวิชาการแกสังคมประจําป<การศึกษา 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมบริหารคณะครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขIอที่ 5 : นําผลการประเมินตามข+อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ ได+นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ใน
ข+อ 4 ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการแกสังคมและมีการบูรณาการในการเรียนการสอนและการ
วิจัย ดังนี้ (วจ.3.1-5-1)
การปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหIบริการวิชาการสังคมระดับคณะ
จากการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ป< 2560 พบวา มี
ตัวชี้วัดทั้งหมดจํานวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน พบวา บรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัด แตตัวชี้วัดที่ควรมีการ
เพิ่มคาเป.าหมาย คือ จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เนื่องจากในป< 2560 มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัยจํานวนเพียง 1 รายวิชา จาก 9 รายวิชา ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จึงมีมติให+มีการแจ+งโปรแกรมวิชาและผู+รับผิดชอบโครงการฯ เกี่ยวกับการดําเนินการเพิ่มคา
เป.าหมายของตัวชี้วัดด+านการบูรณาการกับการวิจัยในการจัดโครงการบริการวิชาการ ป< 2561 ซึ่งมติของ
คณะกรรมการฯ เห็นควรให+เพิ่มเป.าหมายในป< 2561 เปน 3 รายวิชา
การปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหIบริการวิชาการสังคมระดับโปรแกรมวิชา
จากการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป<การศึกษา 2560 พบวา
โครงการสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค3และบรรลุตัวชี้วัดที่กําหนดทุกโครงการ
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติวา ในป< 2561 คณะกรรมการฯ จะต+องมีการติดตามการดําเนินงานของ
โครงการบริการวิชาการฯ ให+เปนไปตามแผนและบรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัดเหมือนกับป< 2560 และหาก
พบวา โครงการฯ ใดในระดับโปรแกรมวิชาประสบปQญหาและอุปสรรคซี่งจะเปนสาเหตุให+ไมสามารถดําเนิน
โครงการตามแผนได+ และตัวชี้วัดไมบรรลุผล ให+คณะกรรมการฯ รวมกับผู+รับผิดชอบโครงการหาวิธีการแก+ไข
เพื่อทําให+ตัวชี้วัดบรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัด อนึ่งนอกจากนี้ควรติดตามการจัดทํารายงานของทุกโครงการให+
แล+วเสร็จหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเปนระยะเวลา 2 เดือน
จากผลการประเมินและแนวทางพัฒนาการให+บริการวิชาการแกสังคม พบวา โครงการให+บริการใน
แตละโครงการฯ สวนใหญในป< 2561 ประสบปQญหาเกี่ยวกับการประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ซึ่งจาก
ปQญหาดังกลาว คณะกรรมการด+านการบริการวิชาการฯ ได+นําไปเข+าที่ประชุม และมีมติรวมกันวา ควรมีการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู+เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด ในป< 2561 หรือในป<งบประมาณ
2562 ตอไป
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 3.1 เกณฑ3ข+อที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.3.1-5-1

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้นําไปปรับปรุงแผนหรือการให+บริการวิชาการในป<
2561 ป<งบประมาณ 2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

3.1

126

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 3.1

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขIอที่ 6 : คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะฯ โดย ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท3 รองคณบดีฝXายบริหารและวิจัย ได+รับการแตงตั้งเปน
กรรมการงานบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย (วจ.3.1-6-1) โดยในป< 2561 มหาวิทยาลัยได+กําหนด
พื้ น ที่ เ ป. า หมายในการให+ บ ริ การวิ ชาการแกสังคม 3 พื้ น ที่ คื อ (1) ตํ า บลไตรตรึ งษ3 อํ า เภอเมื อง จั งหวั ด
กําแพงเพชร (2) ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และ (3) ตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
2. คณะฯ มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ คือ โครงการ
บริการวิชาการ “ตลาดทองเที่ยว 3 วิถีที่ทาขุนราม” ซึ่งจัดขึ้นทุกปลายเดือน ณ วัดบ+านใหมสุวรรณภูมิ
ตําบล ทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประจําป<งบประมาณ 2561 โดยความรวมมือระหวาง
คณะวิทยาการจัดการ สํานักบริการและจัดหารายได+มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และองค3การบริหาร
สวนตําบลทาขุนราม โดยมีวัตถุประสงค3 ดังนี้ (1) เพื่อสร+างเครือขายทางด+านการบริการวิชาการ (2) เพื่อให+
เกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรู+ทางด+านการบริการวิชาการและการวิจัย และ (3) เพื่อให+เกิดความ
รวมมือในการพัฒนา “ตลาด 3 วิถีที่ทาขุนราม” “หมูบ+านทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
และการพัฒนาด+านอื่น ๆ ของตําบลทาขุนรามที่อยูในความรับผิดชอบขององค3การบริหารสวนตําบลทาขุน
ราม โดยได+ทําบันทึกข+อตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (วจ.3.1-6-2)
3. คณะฯ ได+นําบันทึกข+อตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ด+านการบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยกับองค3การบริหารสวนตําบลทาขุนราม มาสูการปฏิบัติโดยให+บริการวิชาการระดับคณะฯ ผล
การดําเนินงาน พบวา มีโครงการบริการวิชาการของคณะฯ จํานวน 6 โครงการที่ได+ดําเนินการให+บริ การ
วิชาการในพื้นที่เป.าหมายตามบันทึกข+อตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) คือ โครงการบริการพัฒนา
หมู บ+ า นทองเที่ ย วโดยชุ มชน โครงการคอมพิ ว เตอร3 ธุ ร กิ จ บริ การวิ ช าการสู ชุ มชน โครงการจั ด ทํ า บั ญ ชี
ครัวเรือนเพื่อเสริ มสร+า งภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โครงการอาสาสมัครนํา เที่ ย ว
โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชน และโครงการให+บริการวิชาการแกชุมชนทาขุนรามด+านการ
บริหารจัดการกลุม (วจ.3.1-6-2)
4. จากการประเมินผลการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย
พบวา ในป< 2560 ป<งบประมาณ 2561 คณะฯ มีสวนรวม 1 โครงการ ดังนั้น คณะกรรมการบริการวิชาการ
และการจัดการความรู+จึงได+ประชุม และมีมติเสนอให+ในป< 2561 ป<งบประมาณ 2562 คณะฯ ควรเข+าไปมี
สวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมกับ มหาวิ ทยาลัย เพิ่ มขึ้น ซึ่งอาจจะกระทําในนามคณะฯ หรือสง
บุคลากรเข+าไปมีสวนรวม (วจ.3.1-6-3)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 3.1 เกณฑ3ข+อที่ 6
รหัสเอกสาร
วจ.3.1-6-1
วจ.3.1-6-2
วจ.3.1-6-3

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
บันทึกความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับองค3การบริหารสวน
ตําบลทาขุนราม
เลมรายงาน โครงการบริการวิชาการของคณะและโปรแกรมวิชาฯ

3.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

128

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 3.1

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปJาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปJาหมาย
6 ข+อ
6 ข+อ
5.00
 บรรลุเป.าหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย
6 ข+อ
6 ข+อ
5.00
 บรรลุเป.าหมาย

เปJาหมายป0ต>อไป
6 ข+อ

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
(ประเมินตนเอง)
มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะให+เปลาตอเนื่องทุกป<
โอกาสการพัฒนา / ขIอเสนอแนะในการพัฒนา
(ประเมินตนเอง)
คณะฯ ควรรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการแก
สังคมอยางตอเนื่องทุกป<
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถIามี)
ผูIรับผิดชอบ
ผูIกํากับดูแลตัวบ>งชี้
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท3
โทรศัพท9 081-0360839
E-Mail
ratchaneewan_b@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผูIจัดเก็บรวบรวมขIอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
อาจารย3พัสตราภรณ3 อารีเอื้อ
โทรศัพท9
089-9151880
E-Mail
Phattraphon.ole@hotmail.com
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

องค:ประกอบที่ 4
ตัวบBงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบBงชี้
คําอธิบายตัวบBงชี้

เกณฑ:การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

129

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สกอ.)
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ, ฟ./นฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ป6ญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ:
ตนเอง

กรรมการ

ชื่อเกณฑ:มาตรฐาน





























1) กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) จั ด ทํ า แผนดานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บงชี้ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน
3) กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมดานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
6) เผยแพรกิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารดานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตอ
สาธารณชน
7) กําหนดหรือมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปEนที่ยอมรับในระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ:ขKอที่ 1 : กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปEนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยังเปEนพันธกิจที่
สําคัญของคณะวิทยาการจัดการ ดังนั้นทางฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของคณะ จึงไดมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําคณะวิทยาการจัดการขึ้นตาม
คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในคณะ/สํานัก/ศูนย,/สถาบัน โดยทํา
หนาที่วางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบกระบวนการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจัดทํา/รวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปKงบประมาณ ที่เกี่ยวของกับภาระงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายในและภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยใหเปEนไปตามเกณฑ,การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (วจ.4.1-1-1)

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 4.1 เกณฑ,ขอที่ 1
รหัสเอกสาร
วจ.4.1-1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ:ขKอที่ 2 : จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค,ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ผลการดําเนินการ
คณะกรรมการประจําฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของคณะไดรวมกันทบทวนและจัดทําแผน
โดยกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน เพื่อนําเสนอในงบประมาณปK 2561 โดยสรุปมีโครงการ
ในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ (วจ.4.1-2-1)

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถชี มุ ชน
30,000
โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธ,มิตรภาพนองพี่วิทยาการจัดการ
0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
53,100
โครงการไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
5,000
โครงการวิทยาการลอยกระทง
22,000

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการ/กิจกรรมในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 5
โครงการ โดยมีโครงการใหมในปKงบประมาณ 2561 คือ โครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน (วจ.4.1-2-2)

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 4.1 เกณฑ,ขอที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.4.1-2-1
วจ.4.1-2-2

4.1
รายการเอกสารหลักฐาน

แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ:ขKอที่ 3 : กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะไดมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแบงการติดตาม
แผนในรอบปKงบประมาณ 2560 และปKงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. ฝHายกิจการนักศึกษาฯ รวมกับทีมสโมสรนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2560 เพื่อทบทวนแผนและการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปK
งบประมาณ 2560 โดยสรุปผลการติดตามไดดังนี้ (วจ.4.1-3-1)
โครงการที่รอดําเนินการไตรมาส 3 และ 4 ในป1งบประมาณ 2560
ที่

ไตรมาสที่ใชK
ผลการ
งบประมาณ
ดําเนินงาน
2560

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

2

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ,
วิทยาการ(กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงและทําบุญคณะ)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

สถานที่
ณ หอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ณ หอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

วัน/เดือน/ป1
6 ก.ค 2560

16 ก.ค 2560

จากการกํากับติดตาม 2 โครงการที่รอดําเนินงานในปKงบประมาณ 2560 ซึ่งฝHายกิจการนักศึกษาฯ ได
ดําเนินจัดโครงการในชวงไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61) ทั้ง 2 โครงการ โดยเปEนไปตามแผนทุกโครงการ
2. ฝHายกิจการนักศึกษาฯ รวมกับทีมสโมสรนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2560 เพื่ อทบทวนแผนและการกํ ากั บติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิ บั ติการ
ประจําปKงบประมาณ 2561 โดยสรุปผลการติดตามไดดังนี้ (วจ.4.1-3-1)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการวิทยาการลอยกระทง

2

โครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน

3

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ,
วิทยาการ (กิจกรรมใสบาตร+ทําบุญ)
โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพนองพีว่ ิทยาการจัดการ
ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ

4
5
6

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ

ไตรมาสที่ใชK
งบประมาณ 2561

งบจากกองพัฒนา
นักศึกษา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ผลการ
ดําเนินงาน

สถานที่

วัน/เดือน/ป1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
18-19 พ.ย.2561
กําแพงเพชร
หมูบานทาขุนราม ต.ทาขุน
5-6 ม.ค. 2561
ราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ณ คณะวิทยาการจัดการ
11 ม.ค. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ณ หอประชุมทีป6งกร
ไมใชงบประมาณ
24 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รอ
ณ หอประชุมรัตนอาภา
19 ก.ค 2561
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รอ
ณ หอประชุมรัตนอาภา
5 ส.ค 2561
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1
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รายละเอียดการดําเนินการ
จากการกํากับติดตามโครงการที่ดําเนินงานในปKงบประมาณ 2561 พบวา ฝHายกิจการนักศึกษาฯ ได
ดําเนินจัดโครงการตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 4 โครงการ ซึ่งเปEนไปตามแผนทุก
โครงการทั้งหมดโดยโครงการลําดับที่ 5-6 เปEนโครงการที่อยูนอกรอบในการประเมิน (วจ.4.1-3-2)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 4.1 เกณฑ,ขอที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.4.1-3-1
วจ.4.1-3-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมฝHายกิจการนักศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมฝHายกิจการนักศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

4.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ:ขKอที่ 4 : ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะไดมีการประเมินการผลความสําเร็จของแผนกลยุทธ,ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดที่
ไดกําหนดสรุปตามรายยุทธศาสตร,พบวาไดบรรลุตามวัตถุประสงค, ดังนี้ (วจ.4.1-4-1 - วจ.4.1-4-3)
กลยุทธ:

สรKางความโดดเดBนใหKนักศึกษา/บุคลากร ในดKานศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรูKในวัฒนธรรมอาเซียน

วัตถุประสงค:

ตัวชี้วดั

เปSาหมาย

ผลการดําเนินงาน

1. เพื่อสรางความตระหนัก
และสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม

1) จํานวนกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมแก
นักศึกษา

5 โครงการ

คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดกิจกรรม
พั ฒน า คุ ณธ รรม ก ารเสริ ม สราง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแกนั ก ศึ ก ษา
จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการไหวครูคณะวิทยาการ
จัดการ (4.43)
2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ (กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหงและทําบุญ
คณะ) (4.03)
3) โครงการทํากระทงอยางไทยดวย
ใบตองและวัสดุธรรมชาติ(4.15)
4) โครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถี
ชุมชน (4.38)
5) โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพนองพีว่ ิทยาการจัดการ
(4.22)
คณะวิทยาการจัดการมีจํานวน
นักศึกษา/บุคลากร ที่ไดรับการยก
ยองหรือรางวัลที่เกีย่ วกับคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้
1) ผู ชวยศาสตราจารย, วรภรณ, โพธิ์
เงิ น ไดรั บ รางวั ลจรรยาบรรณดี เดน
ประจําปK 2560
2) นางสุ ภ าภรณ, นุ ช รุ งเรื อ ง ไดรั บ
รางวั ลจรรยาบรรณดี เดน ประจํ า ปK
2560
3) นายธรรมรงค, ตั่ น แกว และนาย
อุดม แมลงภู

2. เพื่อเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไทยทองถิ่น
และวัฒนธรรมอาเซียน

3. เพื่ออนุรักษ,และสามารถ 2) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
การยกยองหรือรางวัลที่
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เกีย่ วกับคุณธรรม
ไทยใหเปEนที่รูจัก
จริยธรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2

ผลการประเมิน
บรรลุ ไมBบรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1

135

รายละเอียดการดําเนินการ

1. เพื่อสรางความตระหนัก
และสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไทยทองถิ่น
และวัฒนธรรมอาเซียน

2. เพื่อเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไทยทองถิ่น
และวัฒนธรรมอาเซียน

3) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมการทํานุ
บํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟูและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมแก
นักศึกษา

4) ระดับความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมที่
สงเสริมการทํานุบํารุง
อนุรักษ, ฟ./นฟูและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา

5

3.51

(รองชนะเลิศอัน ดับ 1 การประกวด
มารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่
4 ชิงถวยพระราชทานพระเจาวรวงศ,
เธอ พระองค, เ จาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ)
4) นายธรรมรงค, ตั่นแกว
(รางวัลชมเชย โครงการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ,
เอกลักษณ, วัฒนธรรมไทย “การ
ประกวดมารยาทไทย”
ระดับอุดมศึกษา (ทัว่ ประเทศ) ครั้งที่
5 ประจําปK 2560)
5) นางสาวณดา สุรเดช
(รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ,)
6) คณะวิทยาการจัดการ
(รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง การ
ประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม ใน
โครงการ"ราชภัฏลอยกระทง 2560")
คณะวิ ท ยาการจั ดการ ไดกิ จ กรรมที่
สงเสริ ม การทํ านุบํ ารุ งอนุรักษ, ฟ./ นฟู
และเผยแพรศิ ล ปวั ฒ นธรรมแก
นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการไหวครูคณะวิทยาการ
จัดการ
2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ (กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหงและทําบุญ
คณะ)
3) โครงการทํากระทงอยางไทยดวย
ใบตองและวัสดุธรรมชาติ
4) โครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถี
ชุมชน
5) โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพนองพี่วิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ดการ ไดกิ จ กรรมที่
สงเสริ ม การทํ านุบํ ารุ งอนุรักษ, ฟ./ นฟู
และเผยแพรศิ ล ปวั ฒ นธรรมแก
นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการไหวครูคณะวิทยาการ
จัดการ (x = 4.43)
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ (กิจกรรมทําบุญตัก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1

รายละเอียดการดําเนินการ

2. เพื่อเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไทยทองถิ่น
และวัฒนธรรมอาเซียน

5) จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมการแลกเปลีย่ นเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

8

บาตรขาวสารอาหารแหงและทําบุญ
คณะ) (x = 4.03)
3. โครงการทํากระทงอยางไทยดวย
ใบตองและวัสดุธรรมชาติ(x = 4.15)
4.โครงการวิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน
(x = 4.38)
5.โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพนองพี่วิทยาการจัดการ
(x = 4.22)
คณะวิทยาการจัดการไดสนับสนุนให
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรไดเรี ย นรู
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยทองถิ่ นและ
วั ฒ นธรรมอาเซี ย น โดยมี จํ า นวน
นั ก ศึ ก ษาไดเขารวมโครงการในการ
แลกเปลี่ยนวัฒธรรมอาเซียน จํานวน
10 คน ดังนี้
1.นางสาวปภัสสร ธนะมัย
โปรแกรมการจัดการทัว่ ไป
2. นางสาวธีริศรา ป6ชชาตรี
โปรแกรมการจัดการทัว่ ไป
3. นางสาวนาตาลี แกววิชิต
โปรแกรมการจัดการทัว่ ไป
4. นางสาววิลาวัณย, โชติรดาภาณ,
โปรแกรมการบัญชี
5. นางสาวสุวันันท, เรียงผา
โปรแกรมการบัญชี
6. นายฐาปณัฐ ปุHมเพ็ชร,
โปรแกรมคอมพิวเตอร,ธุรกิจ
7. นายจักรกฤษณ, ศุกร,ดี
โปรแกรมนิเทศศาสตร,
8. นางสาวสุภาพร สุขเกษม
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม
9. นางสาวสุชาดา มารศรี
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
ในโครงการ KPRU students
exchange program 2018 in
Malaysia ณ มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร, (UniKL MITEC) เมือง
ยะโฮร, บารูห, (Johor Bahru)
ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 5-16
พฤษภาคม 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1
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รายละเอียดการดําเนินการ
โครงการสรางเสริมประสบการณ,ใช
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ
10. นางสาวสรารัตน, คําวงศ,ษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร,
กิจกรรมคายวิชาการในตางประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน
ระหวางวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม
2561

จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนดานทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พบวา คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ผ ลดํ า เนิ น การที่ บ รรลุ ต ามเปx า หมายตาม
วัตถุประสงค,ที่ตั้งไว ทั้งหมด
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 4.1 เกณฑ,ขอที่ 4
รหัสเอกสาร
วจ.4.1-4-1
วจ.4.1-4-2
วจ.4.1-4-3

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ประจําปK 2560
ภาพถายนักศึกษที่เขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปK 2560
ภาพถายการรับรางวัลบุคลากร/นักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือรางวัลที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ประจําปK 2560

4.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1

รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ:ขKอที่ 5 : นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
ในการดําเนินงานในปKที่ผานมา คณะไดประเมินความสําเร็จกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งบรรลุตามตัวบงชี้ที่วัดในทุกกิจกรรม/โครงการ โดยในปK 2561 คณะไดมีการปรับแผนหรือ
กิจกรรมดานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งไดพิจารณาจากแผนกลยุทธ,ของมหาวิทยาลัย ที่ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร,และกลยุทธ,ใหมใหเปEนไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฝHายกิจการนักศึกษาฯ
ไดรวมทบทวนในการปรับปรุงแผนรวมกับคณะกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินของแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมไดกําหนดแนวทาง ดังนี้ (วจ.4.1-5-1) (วจ.4.1-5-2 )
กลยุทธ:ที่

1) มุBงสBงเสริมการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ:ความเปVนไทย
2) มุงB สBงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหKแกBชมุ ชนทKองถิ่น
ตัวชี้วดั
เปSาหมายป1 2561
แนวทางการปฏิบัติ
1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สรางจิตสํานึกความเปEนไทยและ
4
1) จัดกิจกรรมรณรงค,และสรางจิตสํานึกให
สงเสริมการทํานุบํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแก
รักความเปEนไทย
นักศึกษา
2) จัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุบาํ รุง อนุรักษ,
ฟ./นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นใหแก
นักศึกษา
2) ระดับความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการ
3.51
1) จัดรูปแบบกิจกรรม และการ
ทํานุบํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแก
ประชาสัมพันธ,อยางทั่วถึงและชัดเจน
นักศึกษา
3) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือรางวัลที่เกี่ยวกับดาน
1
1) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูนักศึกษาที่เปEน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
แบบอยางของความเปEนไทย
2) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกับหนวยงาน
ภายนอกที่สงเสริมเกี่ยวกับดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 4.1 เกณฑ,ขอที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.4.1-5-1
วจ.4.1-5-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
แผนกลยุทธ,ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปK 2561-2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ:ขKอที่ 6 : เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
จัดกิจกรรมขึ้นเองและการรวมมือกับหนวยงานภายนอกดังนี้
1. คณะการดําเนินกิจกรรมขึ้นเอง คณะฯไดจัดโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อใหนักศึกษาเขารวมและเปEนการสงเสริมใหตะหนักและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เชน
กิ จ กรรมทํ า กระทง การทํ า พานไหวครู การเขารวมปฏิ บั ติ ธ รรมของนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมตาง ๆ ฯลฯ
โดยกิจกรรมดังกลาว ไดดําเนินการเผยแพรกิจกรรมผานสื่อของคณะดังนี้
1) เผยแพรผาน Website ของคณะวิทยาการจัดการ
https://fms.kpru.ac.th/student-affairs-page/ (วจ.4.1-6-1)
2) เผยแพรผาน Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ
https://www.facebook.com/mngkpru/ (วจ.4.1-6-2)
3) เผยแพรผาน page ของฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/safmkpru/?ref=br_rs (วจ.4.1-6-3)
2. การรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะฯรวมกับหนวยงานภายใน ดังนี้
1) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะไดรวมสนับสนุนกับกิจกรรมการประดิษฐ,ดอกไมจันทน,เพื่อใช
ถวายพระบรมศพในรัชกาลที่ 9 ระหวางวันที่ 2-6 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ยังไดรวมกิจกรรมที่มีการจัด
แสดงดานศิลปวัฒนธรรม เชน รําไทย เปEนตน (วจ.4.1-6-4)
2) งานวิเทศและกิจการอาเซียน คณะไดในการสงตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเขารวม
กิจกรรมคายวิชาการในตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ระหวางวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม
2561 นอกจากนี้ยังไดมีตัวแทนนักศึกษาของคณะไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมใน
ตางประเทศ ซึ่งจะเปEนการนําเอาศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรกับนานาประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย
ประเทศจีน เปEนตน
3. การรวมมือกับหนวยงานภายนอก คณะฯโดยไดเขาไปมีสวนรวมโดยการสงนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก อาทิเชน ชุมชน หนวยงานของจังหวัด ซึ่งรูปแบบ
กิจกรรมดังกลาวจัดเปEนสวนหนึ่งของการเผยแพรกิจกรรมที่สะทอนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน เชน งานแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสารทไทยกลวยไขกําแพงเพชร ประเพณีนบพระเลนเพลง
ฯลฯ เปEนตน (วจ.4.1-6-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 4.1 เกณฑ,ขอที่ 6
รหัสเอกสาร
วจ.4.1-6-1
วจ.4.1-6-2
วจ.4.1-6-3
วจ.4.1-6-4
วจ.4.1-6-5

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทาง Website ของคณะวิทยาการจัดการ
ภาพกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทาง Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ
ภาพกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทาง page ของฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการทีร่ วมดําเนินกับหนวยงานภายใน
ภาพกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการทีร่ วมดําเนินกับหนวยงานภายนอก

รายละเอียดการดําเนินการ
 เกณฑ:ขKอที่ 7 : กําหนดหรือมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปEนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ยังไมมีการดําเนินการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 4.1

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปSาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปSาหมาย
6 ขอ
6 ขอ
5.00
 บรรลุเปxาหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย
6 ขอ
5.00
6 ขอ
 บรรลุเปxาหมาย
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เปSาหมายป1ตBอไป
6 ขอ

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขKอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถKามี)
ผูKรับผิดชอบ
ผูKกํากับดูแลตัวบBงชี้
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย,
โทรศัพท:
081-688-3348
E-Mail
Mou_k@hotmail.com

ผูKจัดเก็บรวบรวมขKอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
นางสาวนัฐรินทร, พิชิตป6ญญา
โทรศัพท:
089-638-9101
E-Mail
rain_1289@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

องค8ประกอบที่ 5
ตัวบ>งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ>งชี้
คําอธิบายตัวบ>งชี้

เกณฑ8การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข.อ

การบริหารจัดการ (สกอ.)
การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ8ตามพันธกิจ กลุ>มสถาบัน และ
เอกลักษณ8ของคณะ
กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป-นต.อง
ดําเนินงานผานคณะ ดังนั้น คณะต.องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของคณะให.สอดคล.องกับเป2าหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด.าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักให.บรรลุตามเป2าหมายที่กําหนดไว.

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข.อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข.อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ข.อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข.อ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ8
ตนเอง

กรรมการ





























ชื่อเกณฑ8มาตรฐาน
1) พัฒนาแผนกลยุทธ<จากผลการวิเคราะห< SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน<ของคณะและ
สอดคล.องกับวิสัยทัศน<ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล.องกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ<ของ
คณะ และพัฒนาไปสูแผน กลยุทธ<ทางการเงินและแผนปฏิบตั ิการประจําปDตามกรอบเวลา
เพื่อให.บรรลุตามตัวบงชี้และเป2าหมายของแผนกลยุทธ<และเสนอผู.บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2) ดําเนินการวิเคราะห<ข.อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด.วยต.นทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใช.จายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย< บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห<ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน
3) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป-นผลจากการวิเคราะห<และระบุปFจจัยเสีย่ งที่เกิด
จากปFจจัยภายนอก หรือปFจจัยทีไ่ มสามารถควบคุมได.ทสี่ งผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให.ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4) บริหารงานด.วยหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถ.วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
5) ค.นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู.ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู.มีประสบการณ<ตรง และ
แหลงเรียนรู.อื่น ๆ ตามประเด็นความรู. อยางน.อยครอบคลุมพันธกิจด.านการผลิตบัณฑิตและ
ด.านการวิจัยจัดเก็บอยางเป-นระบบโดยเผยแพรออกมาเป-นลายลักษณ<อักษรและนํามาปรับใช.
ในการปฏิบัติงานจริง
6) การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
7) ดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล.องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ ด.ปรับให.การดําเนินการด.านการประกัน
คุณภาพเป-นสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด.วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8ขIอที่ 1 : พัฒนาแผนกลยุทธ<จากผลการวิเคราะห< SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน<ของคณะและ
สอดคล.องกับวิสัยทัศน<ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล.องกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ<ของคณะ และ
พัฒนาไปสูแผน กลยุทธ<ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปDตามกรอบเวลาเพื่อให.บรรลุตามตัวบงชี้และ
เป2าหมายของแผนกลยุทธ<และเสนอผู.บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ได.ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ< พ.ศ.2561–2565 และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปD 2560 ดังนี้
คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. คณะฯ ได. ดํ า เนิ น การแตงตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจําปD 2559 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 ตามคําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 025/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (วจ.5.1-1-1)
2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานและดําเนินการจัดเตรียมข.อมูลในการ
ทบทวนแผนปฏิบั ติ ราชการประจํ า ปD 2559 และจั ด ทํ า แผนปฏิบัติ ร าชการประจํ า ปD 2560 เมื่ อวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2560 ณ ห.อง KM ชั้น 3 ดังนี้
1) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปD ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) (วจ.5.1-1-2)
2) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (วจ.5.1-1-3)
3) แผนกลยุทธ<มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรประจําปD พ.ศ. 2561-2565 (วจ.5.1-1-4)
4) แผนกลยุทธ<คณะวิทยาการจัดการประจําปD พ.ศ. 2561-2565 (วจ.5.1-1-5)
5) นโยบายคณะ (วจ.5.1-1-6)
3. คณะฯ ดําเนินการประชุมผู.บริหาร คณาจารย< และบุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ ในวันที่ 15
มิถุนายน 2560 ณ ห.องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ< พ.ศ.2561–2565 และ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 โดย มีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการวิเคราะห< SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของคณะฯ ซึ่งมี ดังนี้
จุดแข็ง
1. บุคลากรของคณะมีความมุงมั่นกระตือรือร.นในการปฏิบัติงานพร.อมพัฒนาศักยภาพ
2. ผู.บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการทํางานที่เน.นความรวมมือ มีการทํางานเป-นทีม
3. มีสื่อ อุปกรณ< และห.องปฏิบัติการ เชน ห.องคอมพิวเตอร< ห.องปฏิบัติการทองเที่ยว
ห.องปฏิบัติการนิเทศศาสตร< และห.องประชุม เป-นต.น
4. อาจารย<และนักศึกษามีความสัมพันธ<อันดีตอกันสงผลให.นักศึกษาได.รับคําปรึกษาได.สะดวก
5. บุคลากรมีความกระตือรือร.นและมีความต.องการทําวิจัย
6. ผู.บริหารระดับคณะให.การสนับสนุนในการทําวิจัย
7. มีองค<ความรู.ที่หลากหลายในการให.บริการแกชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
จุดอ>อน
1. อาจารย<ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจํานวนน.อย
2. อาจารย<ที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนน.อย
3. อาจารย<และบุคลากรที่มีทักษะด.านภาษาตางประเทศในระดับที่สื่อสารได.มีน.อย
4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะด.านการทําวิจัยน.อย
5. บุคลากรมีภาระงานหลายด.านสงผลตอการทําวิจัย
6. บุคลากรขาดทักษะในการเขียนโครงรางงานวิจัยและบทความวิจัย
7. อาจารย<มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ<น.อย
8. ขาดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในระดับคณะ
9. อาจารย<ได.รับรางวัลทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติมีน.อย
10. ขาดการเชื่อมโยงของโปรแกรมวิชาในการให.บริการวิชาการรวมกัน
11. ขาดฐานข.อมูลด.านการให.บริการของคณะ
12. บุคลากรมีความรู.และทักษะด.านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรมน.อย
โอกาส
1. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษาทําให.
มีหลักสูตรตาง ๆ มีการพัฒนาให.มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีการจัดการศึกษารวมกับภาคธุรกิจในรูปแบบโครงการสหกิจศึกษา
3. นโยบายกองทุน กยศ. กับ กรอ. ทําให.นักเรียนมีโอกาสศึกษาตอมากขึ้น
4. นโยบายของรัฐบาลมุงใช.งานวิจัยในการพัฒนาประเทศ
5. ความก.าวหน.าของเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการค.นคว.าองค<ความรู.และงานวิจัย
6. ศิษย<เกา ประชาชน ชุมชน ท.องถิ่น และหนวยงานภายนอก ให.การสนับสนุนการดําเนินงาน
และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
7. มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการดําเนินงานด.านตาง ๆ
8. จังหวัดกําแพงเพชรมีเขตโบราณสถานที่ได.รับยกยองเป-นเมืองมรดกโลก เป-นแหลงเรียนรู.ที่
เอื้อตอการอนุรักษ< สงเสริม สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปFญญาท.องถิ่น และ
สิ่งแวดล.อม
9. การก.าวเข.าสูประชาคมอาเซียนในปD 58 ของไทย
อุปสรรค
1. วิทยาลัยอาชีวะเปaดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. จํานวนประชากรลดลงสงผลให.มีจํานวนนักศึกษาลดลง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ<มาตรฐานการประเมินทั้งภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยนบอย
ภาวการณ<แขงขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ทําให.เกิดการแยงชิงนักศึกษาและบุคลากรที่
มีความสามารถ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมีกลยุทธ<ในการจูงใจนักศึกษาดีกวา
ภาวะเศรษฐกิจผันผวนสงให.ประชาชนมีรายได.ที่ลดลง
ปFจจุบันประชาชนนิยมสงบุตรหลานเข.าเรียนในสถาบันการศึกษาที่จบแล.วมีงานทํา

2) หลังจากนําเสนอผล SWOT เสร็จ คณะกรรมการฯ เปaดโอกาสให.ผู.บริหาร คณาจารย< และ
บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ ได.แสดงความคิดเห็นและให.ข.อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลปรากฏวา บุคลากรทุก
ระดับเห็นด.วยกับผลการวิเคราะห< SWOT
3) ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร< เป2าประสงค< และกลยุทธ<ของคณะ
โดยมี การนํ า ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาของคณะจาก คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ปD ก ารศึ ก ษา 2559 (วจ.5.1-1-7) ซึ่ ง มี ข. อ เสนอแนะจากการประเมิ น แผนวา ให.
คณะกรรมการบริหารคณะตรวจสอบความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร<กับแผนปฏิบัติการตามพันธกิจ ซึ่ง
จากการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร< เป2าประสงค< และกลยุทธ<ของคณะ มีดังนี้ คือ
วิสัยทัศน<: “มุงเน.นวิชาการ วิชาชีพด.านการบริหารเพื่อการพัฒนาท.องถิ่น”
พันธกิจ:
1. สร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให.มีความรู. ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เป2าประสงค<:
1. พัฒนาสังคมท.องถิ่นให.เข.มแข็ง พึ่งพาตนเองได.
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป-นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. คณะมีภาพลักษณ<ที่ดีเป-นที่ยอมรับจากสังคม
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร<:
1. การพัฒนาท.องถิ่นด.วยพันธกิจสัมพันธ<คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท.องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให.มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. เรงรัดการสร.างภาพลักษณ<
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให.ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร< เป2าประสงค< และกลยุทธ<:
ประเด็นยุทธศาสตร8
เปOาประสงค8
กลยุทธ8
1. การพัฒนาท.องถิ่นด.วยพันธ 1. พัฒนาสังคมท.องถิ่นให.เข.มแข็ง 1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด.านวิชาการ
กิจสัมพันธ<คณะวิทยาการจัดการ พึ่งพาตนเองได.
งานวิจัย และนวัตกรรม
กับสังคมท.องถิ่น
1.2 สนับสนุนและสงเสริมให.บคุ ลากรมีการนํา
ผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช.
ประโยชน<ในการพัฒนาสังคมท.องถิ่น
1.3 สงเสริม สนับสนุน Happy Money
Research
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมให.แกชุมชนท.องถิ่น

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให.มี
คุณภาพและมีคุณธรรม

2. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ มีคุณธรรม
และเป-นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให.มีมาตรฐาน
เป-นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย<
2.3 สร.างเครือขายการผลิตบัณฑิตด.านการ
บริหาร

3. เรงรัดการสร.างภาพลักษณ<

3. คณะมี ภ าพลั ก ษณ< ที่ ดี เ ป- น ที่ 3.1 สร.างภาพลักษณ<คณะให.เป-นที่ยอมรับ
ยอมรับจากสังคม

4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะให.ทันสมัยมีธรร
มาภิบาล

4. การบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย 4.1 พัฒนาองค<การให.มีระบบการบริหารจัดการที่
ตามหลักธรรมาภิบาล
ดี
4.2 สร.างวัฒนธรรมองค<กรให.เป-นองค<กรแหงการ
เรียนรู.และนวัตกรรม

ผลการทบทวน พบวา บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ให.คงไว.ซึ่งวิสัยทัศน< พันธกิจ เป2าประสงค<
ประเด็นยุทธศาสตร< และกลยุทธ< เดิม แตได.มีการนําเสนอ ปรัชญา ปณิธาน และวัฒนธรรมองค<กรไว.ในแผน
กลยุทธ< ดังนี้
ปรัชญา:
บูรณาการความรู. สูชุมชน บนพื้นฐานการมีสวนรวม
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ปณิธาน:
สร.างสรรค<คนดี มีคุณธรรม ก.าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเป-น
ระบบเพื่อพบความก.าวหน.า พัฒนาท.องถิ่นและสังคม
วัฒนธรรมองค<กร:
เคารพอาวุโส ตรงตอเวลา ใช.ทรัพยากรอยางคุ.มคา อนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม
4) คณะกรรมการฯ นําเสนอความเชื่อมโยงวิสัยทัศน< พันธกิจ ประเป2าประสงค< ประเด็นยุทธศาสตร<
และกลยุทธ<ของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของคณะกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน8:
เป- น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามพร. อ มในการเป- น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท.องถิ่น

วิสัยทัศน8:
มุ งเน. น วิ ช าการ วิ ช าชี พ ด. า นการบริ ห ารเพื่ อ การ
พัฒนาท.องถิ่น

พันธกิจ:
1. สร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให. มี ค วามรู. ทั ก ษะ และ
ความสามารถในการคิ ด การแก. ปF ญ หา การ
สร.างสรรค<และการสื่อสาร ด.วยหลักคุณธรรม
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด.วยเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย โปรงใสด. ว ยหลั ก
ธรรมาภิ บ าล มี ก ารพั ฒ นาอยางก. า วหน. า
ตอเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ:
1. สร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให.มีความรู. ทักษะ ความสามารถใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร8:
1. การพัฒนาท.องถิ่นด.วยพันธกิจสัมพันธ<
มหาวิทยาลัยกับสังคมท.องถิ่น
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให.มีคุณภาพสร.างสรรค<สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร8 :
1. การพัฒนาท.องถิ่นด.วยพันธกิจสัมพันธ<คณะ
วิทยาการจัดการกับสังคมท.องถิ่น
2. การยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิ ต
บัณฑิตให.มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. เรงรัดการสร.างภาพลักษณ<

5.1
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให.ทันสมัย ได.มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ
เป-นองค<กรแหงนวัตกรรม

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให.ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล

เปOาประสงค8:
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร.างความได.เปรียบ
ในเชิงแขงขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แกชุมชนและท.องถิ่น ภายใต.บริบทของท.องถิ่น
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ<เพื่อเป-นที่พึ่ง
ของท.องถิ่น
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร.างสรรค<สังคม
4. ระบบบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และเป-นองค<กรแหงนวัตกรรม

เปOาประสงค8:
1. พัฒนาสังคมท.องถิ่นให.เข.มแข็ง พึ่งพาตนเองได.
2. บั ณ ฑิ ต มี คุณภาพ มี คุ ณ ธรรมและเป- น ที่ ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน
3. คณะมีภาพลักษณ<ที่ดีเป-นที่ยอมรับจากสังคม
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ8:
1.1. พัฒนาศักยภาพการให.บริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท.องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจ
และสร.างเครือขาย
1.2. ยกระดับความสามารถของกําลังแรงงาน
และผู.สูงวัยในท.องถิ่น
1.3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท.องถิ่น
1.4. ขั บ เคลื่ อ นการนางานวิ จั ย ให. ตี พิ ม พ< ใ น
ระดั บ ชาติแ ละนานาชาติแ ละใช.ป ระโยชน<ใน
การพัฒนาชุมชนและท.องถิ่นอยางยั่งยืน
1.5. ทํ า นุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให. แ กชุ ม ชน
ท.องถิ่นเพื่อเสริมพลังปFญญาของแผนดิน
2.1. พั ฒ นาอาจารย< ใ นหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บั ณ ฑิ ต ให. เ ป- น ผู. น าทางวิ ช าการด. า นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ8:
1.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรด. า นวิ ช าการ
งานวิจัย และนวัตกรรม
1.2 สนับสนุนและสงเสริมให.บุคลากรมีการนําผลงาน
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช.ประโยชน< ใ น
การพัฒนาสังคมท.องถิ่น
1.3 สงเสริม สนับสนุน Happy Money Research
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมให.แกชุมชนท.องถิ่น
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให.มีมาตรฐานเป-นที่
ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย<
2.3 สร.างเครือขายการผลิตบัณฑิตด.านการบริหาร
3.1 สร.างภาพลักษณ<คณะให.เป-นที่ยอมรับ
4.1 พัฒนาองค<การให.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
4.2 สร. า งวั ฒ นธรรมองค<ก รให. เป- น องค<ก รแหงการ
เรียนรู.และนวัตกรรม
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2.2. พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ครู ใ ห. ไ ด. ค รู ดี มี
คุ ณ ภาพสู ง (High Performance Teacher)
เพื่อเสริมสร.างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
2.3. สร.างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาประจาการให. มี ส มรรถนะ
สอดคล. อ งกั บ ความต. อ งการในการพั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษา
3.1. พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให. มี ทั ก ษะการวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่นาไปใช.พัฒนาชุมชน
3.2. สร.างเครือขายการผลิตบัณฑิต
3.3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษาให. เ ป- น คนดี คุ ณ ธรรม จิ ต อาสา
สร.างสรรค<สังคม
3.4. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให. มี
มาตรฐานเป-นที่ยอมรับ
3 .5. พัฒนาศักยภาพอาจารย<
4.1. พั ฒ นาระบบบริห ารงานบุค คลที่ เ อื้อตอ
การรักษาคนดี คนเกง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให.เป-นมืออาชีพ
4.2. พัฒนาองค<การให.มีระบบบริหารจัดการที่
ดี
4.3. พัฒนากระบวนการทํางานให.มี
ประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับการเป-นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส<
4.4. สร.างวัฒนธรรมองค<กรมุงการเรียนรู. ผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4.5. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ด. า นกายภาพและ
สิ่ ง แวดล. อ มมหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว (Green
University)
4.6. สร.างภาพลักษณ<ของมหาวิทยาลัย
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5) ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 (วจ.5.1-1-8) โดยบุคลากรของคณะฯ เห็น
วาแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 ไมมีข.อปรับปรุงหรือข.อเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
- สื่อสารในองคกร
- การพัฒนาภาวะผู6นาํ

แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการประจําป
การศึกษา 2560

- การจัดการความรู6
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารการ

การถ!ายทอดและแปลงแผนระดับคณะ

- การบริหารผลการ
ดําเนินงาน
- การกํากับติดตาม
และประเมินผล

เปลี่ยนแปลง

- การวิเคราะห
สถานการณ

-การบริหารแบบมีส!วน

- ระบบแรงจูงใจ

ร!วม

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปการศึกษา 2560

-การทํางานเป9นทีม
-ระบบสนับสนุน
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ทบทวนแผนประจําปการศึกษา 2561

4. จากผลการประชุมผู.บริหาร คณาจารย< และบุคลากรของคณะฯ คณะกรรมการฯ ในการจัดทํา
รางแผนการปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ซึ่งจะสงผลตอการจัดทํารางแผนกลยุทธ<ทางการเงิน
(วจ.5.1-1-9) ดังนี้ วิสัยทัศน< คือ “ทํางานด.วยความซื่อสัตย<สุจริต บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ตรวจสอบ
ได. ใช.เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ” ประกอบด.วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร< ได.แก
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินอยางโปรงใส 2) พัฒนาฐานข.อมูลทางการเงินของคณะฯ 3) เพิ่ม
รายได. ใ ห. กั บ คณะ 4) ติ ด ตามการใช. เ งิ น อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล. อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น< พั น ธกิ จ ของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด.าน กับรวมถึงตัวบงชี้ตาง ๆ โดยกําหนดเป-นโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล.อง 3 พันธกิจ
คือ ด.านสร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถิ่น ด.านผลิตบัณฑิตให.มีความรู. ทักษะ และความสามารถใน
การคิด การแก.ปFญหา การสร.างสรรค<และการสื่อสาร ด.วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
และสากล ด.านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด.วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปรงใสด.วยหลักธรรมาภิ
บาล มีการพัฒนาอยางก.าวหน.า ตอเนื่องและยั่งยืน ประกอบด.วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร< ได.แก 1) การ
พัฒนาท.องถิ่นด.วยพันธกิจสัมพันธ<คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท.องถิ่น 2) การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให.มีคุณภาพและมีคุณธรรม 3) เรงรัดการสร.างภาพลักษณ< 4) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคณะให.ทันสมัย มีธรรมาภิบาล (วจ.5.1-1-10)
5. คณะกรรมการฯ ได.นํารางแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 เข.าที่
ประชุ มอาจารย< ผู. บ ริ ห ารและหั ว หน. าโปรแกรมวิ ช า ครั้ งที่ 1/2560 ในวั น ที่ 16 มิ ถุน ายน 2560 เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบรางแผนฯ หรือเสนอแนะข.อคิดเห็นที่ควรปรับปรุง อีกครั้งหนึ่ง โดยอาจารย< ผู.บริหารและ
หัวหน.าโปรแกรมวิชาของคณะฯ เห็นวาแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ไมมีข.อ
ปรับปรุงหรือข.อเสนอแนะ (วจ.5.1-1-11)
6. คณะกรรมการฯ นํารางแผนฯ ที่บุคลากรของคณะฯ ลงความเห็นชอบมาปรับเป-นแผนฯ และ
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให.ข.อเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่
1/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ มีข.อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธ< พ.ศ.
2561-2565ดังนี้ “ประเด็นยุทธศาสตร<ของคณะ คือ การเรงรัดการสร.างภาพลักษณ< ทางคณะมีประเด็น
รายละเอี ย ดการสร.า งภาพลั กษณ< ที่โดดเดน ที่ ทําให. บุ คคลทั่ ว ไป นั กเรี ย นระดั บมั ธยมตอนปลายจะรู.จัก
ภาพลักษณ<ของคณะวาคืออะไร และ ในการสร.างภาพลักษณ<ของคณะนั้น เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการทํา
การสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาให.เป-นนักธุรกิจ ดังนั้น คณะควรต.องมีกลยุทธ<ที่จะสร.างคนที่จบให.สามารถเป-น
นักธุริจ และเชื่อมโยงกับหนวยธุรกิจของสังคมเพื่อให.สังคมยอมรับภาพลักษณ<ของคณะ” สวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปDการศึกษา 2560 คณะกรรการประจําคณะฯ เห็นวาไมมีข.อปรับปรุงหรือข.อเสนอแนะ (วจ.
5.1-1-12)
7. หลังจากที่แผนฯ ได.รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแล.ว จึงนําแผนฯ สงตอ
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานสภามหาวิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไป
คณะฯ ไดIดําเนินการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. คณะฯ ได.ดําเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ในวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห.องประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 6 โดยมีมติที่ประชุมวาให.ใช.แผนฯ เดิม ไม
มีการเปลี่ยนแปลง (วจ.5.1-1-5)
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

รายละเอียดการดําเนินการ
คณะฯ ไดIดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. คณะฯ ได.ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ< พ.ศ.2561-2565 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ตามคําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 025/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (วจ.5.1-1-13)
2. คณะกรรมการฯ ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ< และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห.อง KM ชั้น 3 เพื่อพิจารณากําหนดวิธีการดําเนินงานและ
ดําเนินการรวบรวมข.อมูลที่เกี่ยวข.อง (วจ.5.1-1-14)
3. คณะฯ ดําเนินการประชุมผู.บริหาร คณาจารย< และบุคลากร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห.อง
ประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 6 เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ< พ.ศ.2561–2565 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปD การศึกษา 2560 โดยมติที่ประชุมวาให.ใช.แผนกลยุทธ<เดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง (วจ.5.1-1-5)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 1
รหัสเอกสาร
วจ.5.1-1-1
วจ.5.1-1-2
วจ.5.1-1-3
วจ.5.1-1-4
วจ.5.1-1-5
วจ.5.1-1-6
วจ.5.1-1-7
วจ.5.1-1-8
วจ.5.1-1-9
วจ.5.1-1-10
วจ.5.1-1-11
วจ.5.1-1-12
วจ.5.1-1-13
วจ.5.1-1-14

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนกลยุทธ< พ.ศ.2561 – 2565 ของคณะฯ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปD ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนกลยุทธ<มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรประจําปD พ.ศ. 2561-2565
แผนกลยุทธ<คณะวิทยาการจัดการประจําปD พ.ศ. 2561-2565
นโยบายของคณะ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปDการศึกษา 2559
รายงานการประชุมแผน
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปD 2560
แผนกลยุทธ<ทางการเงิน
วาระการประชุมอาจารย<ฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ< พ.ศ. 2561-2565
วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 23 พฤษภาคม 2560
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8 ขIอที่ 2 : ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห< ข.อมู ล ทางการเงิ น ที่ ป ระกอบไปด. ว ยต. น ทุ น ตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใช.จายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย< บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง
เพื่อวิเคราะห<ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแขงขัน
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห<ข.อมูลทางการเงิน (วจ.5.1-2-1)
เพื่อทําหน.าที่กํากับติดตามการดําเนินงานวิเคราะห<ข.อมูลทางการเงิน รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนให.
หลักสูตรมีการวิ เคราะห< ความคุ. มคาของการบริ หารหลั กสูต ร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสใน
การแขงขัน มีการดําเนินการวิเคราะห<ต.นทุนตอหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ซึ่งเป-นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี โดย รายละเอียดของงบประมาณต.นทุนที่นํามาคํานวณ ประกอบด.วย
- จํานวน FTES ประจําปDการศึกษา 2560
- งบกลาง (คารักษาพยาบาล , คาเลาเรียนบุตร)
- งบสาธารณูปโภค (คาไฟฟ2า , คาโทรศัพท<)
- งบบุคลากร (เงินเดือนประจํา , เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ)
- งบลงทุนคาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ< , ที่ดิน , สิ่งปลูกสร.าง)
- งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช.สอยและวัสดุ)
- งบวิจัยและบริการวิชาการ
- งบอุดหนุน
- งบรายจายอื่น ๆ
รายละเอี ย ดของงบประมาณในแตละสวนนั้ น หนวยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะเป- น
ผู.ดําเนินการรวบรวมข.อมูลและจัดสงให.คณะฯ เพื่อคณะฯ จะได.ดําเนินการวิเคราะห<ต.นทุนตอหนวย ซึ่งมี
หลักการคิดคํานวณ 5 สวน ดังนี้
1) ปFนรายจายทางอ.อมจากคณะ คือ รายจายจริงที่ไมเจาะจงเข.าสูหลั กสูตร เชน คาสาธารณูปโภค
เงินเดือนของสายสนับสนุน เป-นต.น
2) รายจาย ประกอบด.วย ปFนรายจายทางอ.อมจากมหาวิทยาลัยและคณะ และรายจายทางตรงของหลักสูตร
3) ผลการวิเคราะห<คาใช.จายทั้งหมด และต.นทุนตอหนวยของหลักสูตร
4) เปรียบเทียบสัดสวนคาใช.จาย ประกอบด.วย งบประมาณในการพัฒนานักศึกษา งบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน งบบุคลากร งบบริการวิชาการ และงบวิจัย
5) การวิเคราะห<ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการดําเนินการวิเคราะห<ต.นทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร
ได.ผลการวิเคราะห< ดังนี้ (วจ.5.1-2-2)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

รายละเอียดการดําเนินการ
การวิเคราะห<ต.นทุนตอหนวยตอปDการศึกษา 2560 ในแตละหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท>า
(FTES)
ป1การศึกษา 2560
241.89

ตIนทุน
ต>อหน>วย
ป1การศึกษา 2560
42,257.96 (7)

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

134.11

54,419.98 (2)

7,298,263.29

บธ.บ. (คอมพิวเตอร<ธุรกิจ)

81.92

52,766.56 (4)

4,322,636.83

บธ.บ. (การตลาด)

129.06

48,712.14 (6)

6,286,788.35

บธ.บ.
(การเงินและการธนาคาร)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร<การเงินการคลัง)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร<)

104.19

41,986.41 (8)

4,374,563.58

79.36

54,065.63 (3)

4,290,648.31

39.44

104,584.27 (1)

4,124,803.70

ศศ.บ.
(การทองเที่ยวและการโรงแรม)

90.17

51,792.56 (5)

4,670,135.58

หลักสูตร
บช.บ. (บัญชี)

ค>าใชIจ>ายทั้งหมด
10,221,778.34

จากการวิ เ คราะห< ต. น ทุ น ตอหนวยของแตละหลั ก สู ต รของคณะวิ ท ยาการจั ด การ พบวา ในปD
การศึ กษา 2560 หลั กสู ต รที่ มีต. น ทุ น ตอหนวยสู ง ที่ สุ ด คื อ หลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตร< บั ณ ฑิ ต รองลงมาคื อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) และหลักสูตรศิลปศาสตร<บัณฑิต (เศรษฐศาสตร<การเงินการ
คลัง) โดยหลักสูตรที่มีต.นทุนตอหนวยต่ําที่สุด คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
การวิเคราะห8ความคุIมค>าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข>งขัน
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการวิเคราะห<ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน โดยพิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร พิจารณาจาก
- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร
- สัดสวนคาใช.จายในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนรวมกันต.องไมต่ํากวา
ร.อยละ 60
- คาใช.จายตอหัวต.องไมสูงกวาคาใช.จายตอหัวของมหาวิทยาลัยที่นํามาเทียบเคียง โดยพิจารณา
ในภาพรวมทุกหลักสูตร
2) ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต พิจารณาจากคะแนนรวมของผลการประเมินในองค<ประกอบที่ 2
ของการประกันคุณภาพหลักสูตร
3) ประสิทธิภาพ พิจารณาจากการเปรียบเทียบต.นทุนตอหนวยกับประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

155
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- ต.นทุนต่ําลง ประสิทธิผลเทาเดิม แสดงวาประสิทธิภาพเทาเดิม
- ต.นทุนต่ําลง ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น แสดงวาประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ต.นทุนเทาเดิม/สูงขึ้น ประสิทธิผลลดลง แสดงวาประสิทธิภาพลดลง
4) โอกาสในการแขงขัน พิจารณาจากร.อยละการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ การศึ กษาในปD
การศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปDการศึกษา 2560
จากการวิเคราะห<ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขันของคณะวิทยาการจัดการ พบดังนี้
หลักสูตร
บช.บ. (บัญชี)

การวิเคราะห8ความคุIมค>าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข>งขัน
โอกาสในการ
ความคุIมค>า
ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ
สรุป
แข>งขัน
- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ
- ร.อยละการมี
หลักสูตรบัญชี
พบวา จํานวนนักศึกษา

ในปDการศึกษา

หนวยลดลง

งานทําของ

บัณฑิต -มีความ

375 คน จุดคุ.มทุน 304

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

คุIมค>า ของการ

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.68 ซึ่งสูงกว>า

เพิ่มขึ้น

ปDการศึกษา

บริหารหลักสูตร

จํานวนนักศึกษาสูงกวา

ปDการศึกษา

แสดงว>า

2560 สูงกว>า

-มีประสิทธิภาพ

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึงมี

2559 สรุป มี

ประสิทธิภาพ

ปDการศึกษา

และ

ความคุIมค>า

ประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น

2559

ประสิทธิผลในการ

- สัดสวนคาใช.จายใน

แสดงว>ามี

ผลิตบัณฑิต

การพัฒนานักศึกษา

โอกาสในการ

-และ

และจัดการเรียนการ

แข>งขัน

มีโอกาสในการ
แข>งขัน

สอน สูงกวาร.อยละ 60
สรุป หลักสูตรมีความ
คุIมค>า

5.1

-เมื่อเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอื่น พบวา
ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ

- ร.อยละการมี

หลักสูตร

พบวา จํานวนนักศึกษา

ในปDการศึกษา

หนวยเพิ่มขึ้น

งานทําของ

บริหารธุรกิจ

105 คน จุดคุ.มทุน 230

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

บัณฑิต สาขาวิชา

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.72 ซึ่งสูงกว>า

เพิ่มขึ้น

ปDการศึกษา

การจัดการทั่วไป

จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

ปDการศึกษา

2560 สูงกว>า

2559
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

สรุป มี

แสดงว>า

ปDการศึกษา

-มีความคุIมค>าของ

ไม>มีความคุIมค>า

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

2559

การบริหาร

เพิ่มขึ้น

แสดงว>ามี

หลักสูตรต่าํ

การพัฒนานักศึกษา

โอกาสในการ

-มีประสิทธิภาพ

และจัดการเรียนการ

แข>งขัน

และประสิทธิผลใน

- สัดสวนคาใช.จายใน

สอน สูงกวาร.อยละ 60

การผลิตบัณฑิต

สรุป หลักสูตรมีความ

-และมีโอกาสใน

คุIมค>า

การแข>งขัน

-เมื่อเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอื่น พบวา
ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า
บธ.บ. (คอมพิวเตอร<ธุรกิจ)

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ

- ร.อยละการมี

หลักสูตร

พบวา จํานวนนักศึกษา

ในปDการศึกษา

หนวยลดลง

งานทําของ

บริหารธุรกิจ

126 คน จุดคุ.มทุน 129

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

บัณฑิตสาขาวิชา

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.57 ซึ่ง สูงกว>า

เพิ่มขึ้น

ปDการศึกษา

คอมพิวเตอร<ธุรกิจ

จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

ปDการศึกษา

แสดงว>า

2560 สูงกว>า

-มีความคุIมค>าของ

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

2559

ประสิทธิภาพ

ปDการศึกษา

การบริหาร

ไม>มีความคุIมค>า

สรุป มี

เพิ่ม_ขึ้น

2559

หลักสูตรในระดับ

- สัดสวนคาใช.จายใน

ประสิทธิผล

แสดงว>ามี

ต่ํา

การพัฒนานักศึกษา

โอกาสในการ

มีประสิทธิภาพ

และจัดการเรียนการ

แข>งขัน

และ

สอน สูงกวาร.อยละ 60

ประสิทธิผลในการ

สรุป หลักสูตรมีความ

ผลิตบัณฑิต

คุIมค>า

-และ

-เมื่อเทียบเคียงกับ

มีโอกาสในการ

มหาวิทยาลัยอื่น พบวา

แข>งขัน

ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า
บธ.บ. (การตลาด)

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ

- ร.อยละการมี

หลักสูตร

พบวา จํานวนนักศึกษา

ในปDการศึกษา

หนวยลดลง

งานทําของ

บริหารธุรกิจ

128 คน จุดคุ.มทุน 195

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

บัณฑิตสาขาวิชา

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.64 ซึ่ง ต่ํากว>า

ลดลง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การตลาด
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จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

ปDการศึกษา

แสดงว>า

ปDการศึกษา

-มีความคุIมค>าของ

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

2559

ประสิทธิภาพ

2560 สูงกว>า

การบริหาร

ไม>มีความคุIมค>า

สรุป ไมมี

ลดลงขึ้น

ปDการศึกษา

หลักสูตรในระดับ

- สัดสวนคาใช.จายใน

ประสิทธิผล

2559

ต่ํา

การพัฒนานักศึกษา

แสดงว>ามี

-มีประสิทธิภาพ

และจัดการเรียนการ

โอกาสในการ

ลดลงและไม>มี

สอน สูงกวาร.อยละ 60

แข>งขัน

ประสิทธิผลในการ

สรุป หลักสูตรมีความ

ผลิตบัณฑิต

คุIมค>า

-มีโอกาสในการ

-เมื่อเทียบเคียงกับ

แข>งขัน

มหาวิทยาลัยอื่น พบวา
ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า
บธ.บ. (การเงิ น และการ - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ
ธนาคาร)
พบวา จํานวนนักศึกษา ในปDการศึกษา
หนวยลดลง

- ร.อยละการมี

หลักสูตร

งานทําของ

บริหารธุรกิจ

124 คน จุดคุ.มทุน 132

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

บัณฑิตสาขาวิชา

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.56 ซึ่งต่ํากว>า

ลดลงแสดงว>า

ปDการศึกษา

การเงินและการ

จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

ปDการศึกษา

ประสิทธิภาพ

2560 สูงกว>า

ธนาคาร

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

2559

ลดลง

ปDการศึกษา

-มีความคุIมค>าของ

ไม>มีความคุIมค>า

สรุป ไมมี

2559

การบริหาร

- สัดสวนคาใช.จายใน

ประสิทธิผล

แสดงว>ามี

หลักสูตรในระดับ

การพัฒนานักศึกษา

โอกาสในการ

ต่ํา

และจัดการเรียนการ

แข>งขัน

-มีประสิทธิภาพ

สอน สูงกวาร.อยละ 60

ลดลงและไม>มี

สรุป หลักสูตรมีความ

ประสิทธิผลในการ

คุIมค>า

ผลิตบัณฑิต

-เมื่อเทียบเคียงกับ

-มีโอกาสในการ

มหาวิทยาลัยอื่น พบวา

แข>งขัน

ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร<การเงิน - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร -หลักสูตร
การคลัง)
พบวา จํานวนนักศึกษา เศรษฐศาสตร
18 คน จุดคุ.มทุน 154

บัณฑิตยังไมมีผล

- ต.นทุนตอ

-หลักสูตร

-หลักสูตร

หนวยเพิ่มขึ้น

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

แสดงว>า

บัณฑิตยังไมมีผล

บัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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คน ดังนั้น สรุปได.วา

การประเมิน

ประสิทธิภาพ

การประเมิน

-มีความคุIมค>าของ

จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

เนื่องจากยังไมมี

ลดลง

เนื่องจากยังไมมี

การบริหาร

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

บัณฑิตที่สําเร็จ

บัณฑิตที่สําเร็จ

หลักสูตรในระดับ

ไม>มีความคุIมค>า

การศึกษา

การศึกษา

ต่ําและยังไม>มี

- สัดสวนคาใช.จายใน

บัณฑิตที่สาํ เร็จ

การพัฒนานักศึกษา

การศึกษาจึงไม>

และจัดการเรียนการ

สามารถประเมิน

สอน ต่ํากวาร.อยละ 60

ประสิทธิผลและ

สรุป หลักสูตรมีความ

โอกาสทางการ

คุIมค>า

แข>งขันไดI

-เมื่อเทียบเคียงกับ

-มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยอื่น พบวา

ลดลง

ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า
นศ.บ. (นิเทศศาสตร<)

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ

- ร.อยละการมี

หลักสูตร

พบวา จํานวนนักศึกษา

ในปDการศึกษา

หนวยเพิ่มขึ้น

งานทําของ

นิเทศศาสตร

55 คน จุดคุ.มทุน 127

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

บัณฑิต

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.55 ซึ่ง สูงกว>า

เพิ่มขึ้น

ปDการศึกษา

-มีความคุIมค>าของ

จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

ปDการศึกษา

แสดงว>า

2560 สูงกว>า

การบริหาร

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

2559

ประสิทธิภาพ

ปDการศึกษา

หลักสูตรในระดับ

ไม>มีความคุIมค>า

สรุป มี

เพิ่มขึ้น

2559

ต่ํา

- สัดสวนคาใช.จายใน

ประสิทธิผล

แสดงว>ามี

-มีประสิทธิภาพ

การพัฒนานักศึกษา

โอกาสในการ

และประสิทธิผลใน

และจัดการเรียนการ

แข>งขัน

การผลิตบัณฑิตที่

สอน สูงกวาร.อยละ 60

สูงขึ้น

สรุป หลักสูตรมีความ

-มีโอกาสในการ

คุIมค>า

แข>งขัน

-เมื่อเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอื่น พบวา
ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1
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รายละเอียดการดําเนินการ
ศศ.บ. (การทองเที่ ย วและ - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร - ผลการประเมิน - ต.นทุนตอ
การโรงแรม)
พบวา จํานวนนักศึกษา ในปDการศึกษา
หนวยลดลง

- ร.อยละการมี

หลักสูตรศิลปศา

งานทําของ

สตรบัณฑิต สาขา

110 คน จุดคุ.มทุน 149

2560 เทากับ

ประสิทธิผล

บัณฑิต

การทองเที่ยวและ

คน ดังนั้น สรุปได.วา

4.55 ซึ่ง สูงกว>า

เพิ่มขึ้น

ปDการศึกษา

การโรงแรม

จํานวนนักศึกษาต่าํ กวา

ปDการศึกษา

แสดงว>า

2560 สูงกว>า

-มีความคุIมค>าของ

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

2559

ประสิทธิภาพ

ปDการศึกษา

การบริหาร

ไม>มีความคุIมค>า

สรุป มี

เพิ่มขึ้น

2559

หลักสูตรในระดับ

- สัดสวนคาใช.จายใน

ประสิทธิผล

แสดงว>ามี

ต่ํา

การพัฒนานักศึกษา

โอกาสในการ

-มีประสิทธิภาพ

และจัดการเรียนการ

แข>งขัน

เพิ่มขึ้นและมี

สอน สูงกวาร.อยละ 60

ประสิทธิผลในการ

สรุป หลักสูตรมีความ

ผลิตบัณฑิต

คุIมค>า

-มีโอกาสในการ

-เมื่อเทียบเคียงกับ

แข>งขัน

มหาวิทยาลัยอื่น พบวา
ต.นทุนตอหนวยผลผลิต
ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
ดังนั้นหลักสูตรมีความ
คุIมค>า

จากการวิเคราะห<ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขันของหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปDการศึกษา 2560 พบดังนี้
ความคุIมค>าของการบริหารหลักสูตร พบวา ในปDการศึกษา 2560 มีจํานวน 1 หลักสูตรที่มีความ
คุ.มคา คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี สวนโปรแกรมวิชาอื่นๆ อีก 4 หลักสูตร ได.แก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ โปรแกรม
วิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเศรษฐศ
สตร<การเงินการคลัง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตรในระดับต่ํา ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจาก จํานวนนักศึกษาต่ํากวาจุดคุ.มทุน สงผลให.ความคุ.มคาของการบริหารหลักสูตรอยูใน
ระดับต่ํา
ประสิ ท ธิ ผ ลของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พบวา ในปD การศึ ก ษา 2560 มี จํ า นวน 5 โปรแกรมวิ ช าที่ มี
ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต ได.แก โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชา
คอมพิ ว เตอร< ธุ ร กิ จ โปรแกรมวิชานิเ ทศศาสตร< และโปรแกรมวิชาการทองเที่ย วและการโรงแรม มี 2
โปรแกรมวิชาที่ไมมีประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต คือ โปรแกรมวิชาการตลาด และโปรแกรมวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

5.1

160

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

รายละเอียดการดําเนินการ
และการธนาคาร และมี 1 โปรแกรมวิ ช า ที่ ไมสามารถประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของการผลิ ต บั ณ ฑิ ตได. คื อ
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<การเงินการคลัง เนื่องจากไมมีข.อมูลเปรียบเทียบในปDการศึกษา 2559 และยังไม
มี บั ณฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ งสาขาวิ ช าที่ ไมมี ป ระสิ ทธิ ผ ล มี ส าเหตุ มาจากมี จํ า นวนนั ก ศึ กษาที่ เ ข. า รั บ
การศึกษาในปD 2560 ต่ํากวาปDการศึกษา 2559
ประสิทธิภาพของการผลิต บัณ ฑิต พบวา ในปDการศึกษา 2560 มีจํานวน 5 โปรแกรมวิชา ที่มี
ประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้น ได.แก โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สวนอีก 3 โปรแกรมวิชา
คือ โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<การเงิน
การคลัง มีประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตลดลง เนื่องจากมีจํานวนต.นทุนตอหนวยลดลงและประสิทธิผล
ลดลง
โอกาสในการแข>งขัน พบวา ในปDการศึกษา 2560 มีจํานวน 7 โปรแกรมวิชาที่มีโอกาสในการ
แขงขัน ได.แก โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< และ โปรแกรม
วิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม เนื่องจากร.อยละของการมีงานทําของบัณฑิตในปDการศึกษา 2560 สูงขึ้น
จากปDการศึกษา 2559 และมี 1 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<การเงินการคลัง ที่ไมสามารถ
ประเมินโอกาสในการแขงขันได. เนื่องจากไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจึงไมสามารถเปรียบเทียบข.อมูลของ
บัณฑิตที่มีงานทําได.
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.5.1-2-1
วจ.5.1-2-2

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห<ต.นทุนตอหนวย
ผลการคํานวณต.นทุนตอหนวยตอปDการศึกษา 2560 ในแตละหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ8ขIอที่ 3 : ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป-นผลจากการวิเคราะห<และระบุปFจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปFจจัยภายนอก หรือปFจจัยที่ไมสามารถควบคุมได.ที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให.ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการได.ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ
ตามคําสั่งที่ 040/2560 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย<ของแตละโปรแกรมวิชา และผู.ที่เกี่ยวข.องรวมกัน
เป-นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยมีหน.าที่ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
วิเคราะห<ความเสี่ยง ระบุปFจจัยความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดวิธีการ
บริหารความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (วจ.5.1-3-1) ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการประชุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในปDการศึกษา
2560 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห.อง KM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการนําแผนบริหารความ
เสี่ยง ในปDการศึกษา 2559 มาทบทวนความเสี่ยง คณะกรรมการฯ รวมกันวิเคราะห<และระบุปFจจัยความเสี่ยง
(RM-1) ซึ่งจากการวิเคราะห<เป2าหมาย กระบวนการ กิจกรรม มีการวิเคราะห<และระบุความเสี่ยงในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ (วจ.5.1-3-2)
- ด.านกลยุทธ<และเหตุการณ<ภายนอก (Strategy : S)
- ด.านการเงิน (Finance : F)
- ด.านการปฏิบัติ บุคลากร และทรัพยากร (Operation : O)
- ด.านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข.อบังคับ (Compliance : C)
- ด.านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา
(Health and Safety : H)
- ด.านนักศึกษา (Student : St)
คณะกรรมการฯ รวมกันประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง (RM-2) ได.ผลจากการวิเคราะห<
ดังนี้
- ด. า นนั ก ศึ ก ษา : ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการสอบภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาไมผานตามเกณฑ<
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
- ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< : ความเสี่ยงในเรื่องระดับคะแนนการเผยแพรผลงานวิจัยอยูใน
ระดับต่ํา
- ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< : ความเสี่ยงในเรื่องจํานวนอาจารย<ที่เข.าสูกระบวนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
จากผลการวิเคราะห<และประเมินความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ (RM 2-1) ได.นําไปสูการทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง (RM-3) จํานวน 3 แผน ดังนี้ (วจ.5.1-3-3) (วจ.5.1-3-4)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

รายละเอียดการดําเนินการ
- ด.านนักศึกษา ซึ่งมีความเสี่ยงในประเด็นการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไมผานตามเกณฑ<
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด รับผิดชอบโดย อาจารย<พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ<ศิริ
- ด. า นการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย< ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งในประเด็ น ระดั บ คะแนนการเผยแพร
ผลงานวิจัยอยูในระดับต่ํา รับผิดชอบโดย อาจารย<ยุชิตา กันหามิ่ง
- ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< ซึ่งมีความเสี่ยงในประเด็น จํานวนอาจารย<ที่เข.าสูกระบวนการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ รับผิดชอบโดย ผู.ชวยศาสตราจารย< ดร.เพชรา บุดสีทา
2. คณะกรรมการฯ ได.นําเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรม/โครงการที่ใช.ควบคุมความ
เสี่ยง/ผู.รับผิดชอบ) เข.าที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารคณะวิ ทยาการจัด การ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2
ตุลาคม 2560
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง ในวั น ที่ 22 มี น าคม 2561 พร. อมทั้ งจั ด ทํ า รายงานผลการติ ดตามความก. าวหน. า ของกิ จกรรมและ
โครงการตางๆ ภายใต.แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น รอบ 6 เดือน (ต.ค.- มี.ค.) (RM-4) (วจ.5.1-3-5)
4. คณะกรรมการฯ ได.ดําเนินการติดตามความก.าวหน.าของกิจกรรมและโครงการตางๆ ในรอบ 9
เดือน (ต.ค.-มิ.ย.) พบวา โดยภาพรวมได.ดําเนินการตามแผนงานที่ได.กําหนด (RM-4 รอบ 9 เดือน) และได.
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง จากการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงประจําปDงบประมาณ
2561 (RM-5 รอบ 9 เดือน) พบวา ระดับความเสี่ยงลดลงทุกประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงในเรื่องการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไมผานตามเกณฑ<มหาวิทยาลัย
ฯ กําหนด จากระดับสูง (20) ได.มีการประเมินความเสี่ยงใหม อยูในระดับ สูง (16)
- ประเด็นที่ 2 ความเสี่ยงในเรื่องระดับคะแนนการเผยแพรผลงานวิจัยอยูในระดับต่ํา จากระดับสูง
(16) ได.มีการประเมินความเสี่ยงใหม อยูในระดับ ปานกลาง (9)
- ประเด็นที่ 3 ความเสี่ยงในเรื่องจํานวนอาจารย<ที่เข.าสูกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ จาก
ระดับสูง (16) ได.มีการประเมินความเสี่ยงใหม อยูในระดับ ปานกลาง (9)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.5.1-3-1
วจ.5.1-3-2
วจ.5.1-3-3
วจ.5.1-3-4
วจ.5.1-3-5
วจ.5.1-3-6

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 040/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดวางระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 18 กันยายน 2560
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 043/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดโครงการและกิจกรรม ประจําปDงบประมาณ 2561
รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
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เกณฑ8 ขI อ ที่ 4 : บริ ห ารงานด. ว ยหลั ก ธรรมมาภิ บ าลอยางครบถ. ว นทั้ ง 10 ประการที่ อ ธิ บ ายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการได.ติดตามการบริหารงานของผู.บริหารคณะ ซึ่งจากการพิจารณาผลการวิเคราะห<
เกี่ยวกับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู.บริหาร ทั้ง 10 ข.อที่แสดงถึงการบริหารงานที่มีการ
คํานึงถึงผลประโยชน<ของคณะ นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผู.มีสวนได.สวนเสียของผู.บริหาร โดยการใช.
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในคณะ จํานวน 38 คน พบวา ผู.ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เป-นบุคลากรสวนใหญเป-นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/อาจารย<ประจําตามสัญญาจ.าง ร.อยละ 55.26
รองลงมา ข.าราชการสายสอน ร.อยละ 21.05 สวนใหญ มีประสบการณ<การทํางานในมหาวิทยาลัย มากกวา
10 ปD ร.อยละ 47.37 รองลงมา 3 – 5 ปD ร.อยละ 28.95 สวนพึงพอใจของอาจารย<และบุคลากรตอการ
บริหารงานด.วยหลักธรรมาภิบาลของผู.บริหาร พบวา โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X
=4.23) เมื่อพิจารณาเป-นรายด.าน พบวา ด.านที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ด.านการสื่อสารและการสร.างเครือขาย
( X =4.30) รองลงมา คือ ด.า นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และด.านภาวะผู.นําและการทํางานเป-นทีม
( X =4.23) และด.านวิสัยทัศน<และความคิดริเริ่มสร.างสรรค< ( X =4.19) (วจ.5.1-4-1) ดังข.อมูลในตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของอาจารย<และบุคลากรที่มี
ตอการบริหารของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ระดับ
รายการ
S.D.
X
ความพึงพอใจ
ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.23
0.69
มาก
ด.านวิสัยทัศน<และความคิดริเริ่มสร.างสรรค<
4.19
0.76
มาก
ด.านบริหารงาน
4.16
0.71
มาก
ด.านการบริหารบุคคล
4.16
0.82
มาก
ด.านภาวะผู.นําและการทํางานเป-นทีม
4.23
0.77
มาก
ด.านการสื่อสารและการสร.างเครือขาย
4.30
0.75
มาก
รวมทั้งสิ้น
4.22
0.70
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของอาจารย<และ
บุคลากรที่มีตอการบริหารของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบวา ความพึงพอใจของอาจารย<และบุคลากรที่
มีตอการบริหารของคณบดีฯ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.22 )
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สํ า หรั บ การบริ ห ารงานของผู. บ ริ ห ารคณะฯ ซึ่ งจากการพิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห< เ กี่ ย วกั บ การ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู.บริหาร ทั้ง 10 ข.อ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และคาความเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของอาจารย<และ
บุคลากรที่ มีต อการจั ด การตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี โดยภาพรวม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค
หลักมุงเน.นฉันทามติ
เฉลี่ยรวม

X

4.17
4.16
4.16
4.21
4.28
4.28
4.26
4.23
4.25
4.29
4.23

S.D.
0.77
0.75
0.75
0.70
0.70
0.64
0.77
0.82
0.81
0.69
0.69

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1. หลักประสิทธิผล
ผู.บริหารคณะฯได.ดําเนินการตอเนื่องตามแผนกลยุทธ< 5 ปDและแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560
โดยกําหนดเป2าประสงค<และเป2าหมายตัวชี้วัดระดับกลยุทธ<และเป2าหมายความสําเร็จ เพื่อเป-นกรอบในการ
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได. นอกจากนี้มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
และเป2าหมายโดยยึดหลักนโยบายการกํากับดูแลองค<กรที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ได.รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (วจ.5.1-4-2) (วจ.5.1-4-3) และได.มีการประชุมคณาจารย<และบุคลากร
เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 ของคณะฯ ตลอดจนการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน โดยคณะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (วจ.5.1-4-4) ดังรายงานผลการกํ ากั บ และติดตามการดํา เนิน งานให.เป- น ไปตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําปD (วจ.5.1-4-5)
อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ได.จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล ด.านหลักประสิทธิผล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก ( X =
4.17) และเมื่อพิจารณาเป-นรายข.อ พบวา ข.อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารสามารถบริหารงานให.คณะฯ มี
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค<และเป2าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และ
การที่ผู.บริหารสามารถบริหารโดยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและเป-นระบบ
( X = 4.21) รองลงมา คือ ผู.บริหารสามารถบริหารงานให.คณะฯมีผลการปฏิบัติราชการที่สามารถเทียบเคียง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคล.ายคลึงกัน ( X = 4.11) ซึ่งจากข.อค.นพบดังกลาว แสดงให.เห็นวา
ผู.บริหารคณะฯ มีการดําเนินงานที่เป-นไปตามแผนงาน โดยมีการกํากับ ติดตามเพื่อประเมินและปรับปรุง
แก.ไขอยางตอเนื่อง ซึ่งทําให.การดําเนินงานของคณะสัมฤทธิ์ผลตามเป2าหมายที่มุงหวัง
2. หลักประสิทธิภาพ
ผู.บริหารคณะฯ มีการบริหารจัดการด.วยการกําหนดความรับผิดชอบและมอบหมายงานแกรอง
คณบดีอยางชัดเจน (วจ.5.1-4-6) ให.กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให.เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยคณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยได.มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (วจ.5.1-4-7)
อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ได.จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของ
ผู. บ ริ ห ารคณะตามหลั กธรรมาภิบ าล ด. า นประสิ ทธิ ภ าพ พบวา ผู. บ ริ ห ารสามารถออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช.เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทําให.หนวยงานภายในคณะใช.ทรัพยากรตาง ๆ ได.
เกิดประโยชน<ตอการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใจมาก ( X =4.16) ซึ่งจากข.อค.นพบดังกลาวแสดงให.เห็นวา
ผู. บ ริ ห ารของคณะมี การวางแนวทางขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ชัด เจนและมี การดํ าเนิ น งานโดยคํ า นึ งถึ งหลัก
ประสิทธิภาพที่จะทําให.เกิดประโยชน<และความคุ.มคาที่สูงสุดในการปฏิบัติงาน
3. หลักการตอบสนอง
ผู.บริหารคณะฯ ได.ดําเนินการในปD 2560 โดยดังนี้
1) คณะฯ ได.ดําเนินการจัดสรรห.องปฏิบัติการทางการเงินให.กับโปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร
เนื่องจากโปรแกรมวิช าดั งกลาวมี ความต.องการห. องปฏิ บัติ การให. กับนั กศึ กษาได.ดํา เนิน การทํ า กิจ กรรม
ธนาคารจําลอง และได.ดําเนินการจัดสรรห.องปฏิบัติการสําหรับการทํากิจกรรมของนักศึกษา แตละโปรแกรม
วิชา ได.แก โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคารเพื่อให.สถานที่
สําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาแตละโปรแกรมวิชา (วจ.5.1-4-8)
2) บุคลากรภายนอกคณะ ผู.บริหารคณะได.ขับเคลื่อนให.ชมรมศิษย<เกาของคณะวิทยาการจัดการได.
ดําเนินกิจกรรมตามความต.องการของศิษย<เกาที่ต.องการรวมกลุมในการรวมกันทําคุณประโยชน<ให.แกคณะ
และคณะฯยั ง ได. ให. บ ริ การชมรมผู. สู ง อายุ ข องอํ า เภอเมื อ งและอํ า เภอไทรงามผานโครงการศู น ย< พั ฒ นา
ศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย< สู ความเป- น เลิ ศเพื่ อ ยกระดั บ แรงงานผู. สู ง อายุ ให. มี พ ฤฒิ พ ลั ง (Active Aging)
(วจ.5.1-4-9)
3) บุ คลากรภายใน ผู. บ ริ ห ารคณะได. มีการสํ า รวจและประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย< แ ละ
บุคลากรคณะฯใน 4 ด.านได.แก ด.านความสะอาด ด.านปลอดภัย ด.านความสะดวกและสิ่ งอํา นวยความ
สะดวกภายในอาคารและด.านสิ่งแวดล.อม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการให.บริการและตอบสนอง
ความต.องการที่ตรงกับความต. องการของทั้ งบุคลากรภายในและนั กศึ กษา นอกจากนี้ยังมีการบริการสิ่ ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ห.องประชุมคณะวิทยาการจัดการ และห.องปฏิบัติการคอมพิวเตอร< ซึ่งพบวา
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รายละเอียดการดําเนินการ
จากความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการใช.อาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก ( X = 3.73)
โดยข.อที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ ด.านความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร อยู ในระดับ มาก
( X = 3.86) รองลงมา ด.านสิ่งแวดล.อม อยู ในระดับมาก ( X = 3.76) ด.า นความสะอาด อยู ในระดับมาก
( X = 3.73) และด.านความปลอดภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.57) และ ตามลําดับ (วจ.5.1-4-10)
ในขณะที่ นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) โดยข.อที่มีคาเฉลี่ย
สูง สุด คือ ด. า นความสะดวกและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกภายในอาคาร อยู ในระดับ มาก ( X = 4.09)
รองลงมา ด.านสิ่งแวดล.อม อยู ในระดับ มาก ( X = 4.05) ด.า นความปลอดภัย อยู ในระดับ มาก ( X =
4.01) และด.านความสะอาด อยูในระดับมาก ( X = 3.99) (วจ.5.1-4-11)
อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักการตอบสนอง พบวา การที่ผู.บริหารสามารถดําเนินการเพื่อ
สร.างความเชื่อมั่นและความไว.วางใจในการวางแผนให.หนวยงานบริการตอผู.รับบริการและผู.มีสวนได.สวนเสีย
อยูในระดับพอใจมาก ( X = 4.16) ซึ่งแสดงวาผู.บริหารมี การบริหารงานโดยยึดหลักการปฏิบัติเพื่อเป-นการ
ตอบสนองให.แกผู.เกี่ยวข.องกับคณะทุกฝ~าย
4. หลักภาระรับผิดชอบ
ผู.บริหารคณะฯ ได.กําหนดภาระความรับผิดชอบตองานไว.อยางชัดเจนคือ
1) ผู. บ ริ ห ารได. กํ า หนดโครงสร. า งการบริ ห ารงานและขอบขายการบริ ห ารงานโดยมี
โครงสร.างไว.อยางชัดเจนครบถ.วนตาม พันธกิจ และมีการกระจายภาระความรับผิดชอบไปยังรองคณบดีและ
หัวหน.างานฝ~ายตาง ๆ (วจ.5.1-4-12)
2) ผู. บ ริ ห าร กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานด. า นตาง ๆให. บ รรลุ เ ป2 า หมายด. ว ยการแตงตั้ ง
บุคลากรให.รับผิดชอบรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรม/โครงการและภารกิจหลัก
อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักภาระรับผิดชอบ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก
( X =4.21) เมื่อพิจารณาเป-นรายข.อ พบวา ข.อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบตอ
ปFญหาตางๆ ที่นาเกิดขึ้น ( X =4.24) รองลงมา คือ ผู.บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน.าที่
ที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ ( X =4.21) และ ผู.บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน.าที่ตามเป2าหมายที่กําหนดไว. ( X =4.18) โดยจากข.อค.นพบดังกลาว ผู.บริหารของคณะมีการดําเนินงาน
ตามเป2าหมายโดยมุงเน.นให.เกิดประโยชน<ตามความต.องการของสาธารณะชนด.วยความรับผิดชอบ
5. หลักความโปร>งใส
ผู.บริหารคณะฯ ได.มีการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได. ดังนี้
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รายละเอียดการดําเนินการ
1) มีการควบคุมภายในโดยคณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน.าที่
ควบคุมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปD และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินงาน
2) มีการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคณบดี รอง
คณบดี และประธานโปรแกรมวิชาเข.ารวมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรร
3) มีการจัดซื้อจัดจ.างตลอดปDการศึกษา 2560 ผานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส< (ระบบ
บัญชี 3 มิติ) รวมทั้งการจัดทําหลักฐานการเบิกจายเงินอยางเป-นระบบและตรวจสอบได.
4) มีการประกาศ แจ.งข.อมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ ให.แกบุคลากร ประชาชนและผู.มีสวน
ได.สวนเสียอยางทั่ ว ถึงและเข.า ถึ งได. งาย เชน เว็บไซต<ของคณะฯ (http://fms.kpru.ac.th) ติดประกาศ
บอร<ด/ป2ายประชาสัมพันธ< (วจ.5.1-4-13)
อนึ่ งนอกจากนี้ ในการจั ด ทํ า แบบสํ า รวจความพึ งพอใจของบุ คลากรที่ มีต อการบริ ห ารงานของ
ผู.บริหารตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักความโปรงใส พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก ( X =4.28)
เมื่อพิจารณาเป-นรายข.อ พบวา ข.อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรสามารถเข.าถึงข.อมูลขาวสารของทานคณบดีฯ
ได.โดยการติ ดตอตรงผู. บริ หารหรื อชองทางอื่ นๆ ( X = 4.37) รองลงมาคื อ ผู. บ ริ ห ารเปa ด เผยข. อมู ลอั นเป-น
ประโยชน<อยางตรงไปตรงมา ตรวจสอบได. และชี้แจงได.เมื่อมีข.อสงสัย ( X =4.21) ซึ่งจากข.อค.นพบดังกลาว
แสดงให.เห็นวา ผู.บริหารคณะมีการเปaดโอกาสให.บุคลากรได.เข.าถึงข.อมูลขาวสารของผู.บริหารได.โดยตรง และ
มีการเปaดเผยข.อมูลที่ทําให.บุคลากรสามารถตรวจสอบ รวมถึงการตอบคําถามในประเด็นที่เป-นข.อสงสัย
6. หลักการมีส>วนร>วม
ผู.บริหารคณะฯ มีการดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวมด.วยการเปaดโอกาสให.บุคลากรภายใน
และภายนอก มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปFญหา และตัดสินใจ ดังนี้
1) คณะฯ เปaดโอกาสให.ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข.ามาเป-นคณะกรรมการประจําคณะฯ
เพื่อรวมดําเนินการวิเคราะห<และทบทวนผลการดําเนินงานและให.ข.อเสนอแนะในการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของคณะฯ
2) คณะฯ เปa ดโอกาสให. มีการเลือกตั้ งตั ว แทนของประธานโปรแกรมวิชา และตั ว แทน
คณาจารย<เพื่อเข.ามาเป-นคณะกรรมการประจําคณะ (วจ.5.1-4-14)
3) คณะฯ เปaดโอกาสให.บุคลากรภายในคณะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะจัดขึ้น
4) คณะฯ มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560
และแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ (วจ.5.1-4-15)
5) คณะฯ เปaดโอกาสให. นักศึ กษา มีสวนรวมโดยการให.นั กศึ กษาประเมิน การสอนของ
อาจารย<ผานระบบออนไลน< เพื่อนําข.อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป (วจ.5.1-4-16)
อนึ่ งนอกจากนี้ ในการจั ด ทํ า แบบสํ า รวจความพึ งพอใจของบุ คลากรที่ มีต อการบริ ห ารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลั กธรรมาภิบ าลด. านหลั กการมีสวนรวม พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับ พอใจมาก
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( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเป-นรายข.อ พบวา ข.อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารเปaดโอกาสให.ผู.มีสวนได.สวน
เสียได.เข.ารวมในการพัฒนาคณะ ( X = 4.32) รองลงมา คือ ผู.บริหารเปaดโอกาสให.บุคลากรแสดงความ
คิดเห็น และนําความคิดเห็นนั้นมาประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผนในการพัฒนาคณะ ( X = 4.26) ซึ่งจาก
ข.อค.นพบดังกลาว แสดงให.เห็นวาผู.บริหารคณะมีการพัฒนาองค<กร โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของ
บุคลากรที่ทําให.คณะได.รับข.อมูลที่เป-นจริง และนํามาวิเคราะห<เพื่อใช.เป-นแนวทางการพัฒนาองค<กรอยูอยาง
ตอเนื่อง
7. หลักการกระจายอํานาจ
ผู.บริหารคณะฯ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ดังนี้
1) มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจให.กับรองคณบดีแตละฝ~าย ในการปฏิบัติงานในสวน
ของความรับผิดชอบทั้งทางด.านวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารงานบุคคล วิจัย และประกันคุณภาพ
2) มีการมอบอํานาจการบริหารงานในโปรแกรมวิชาให.แกประธานโปรแกรมวิชาที่ ได.รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย<ในโปรแกรมนั้น ๆ เชน การจัดทําหลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนการสอน การ
จัดอาจารย<ผู.สอนในโปรแกรมวิชาฯ (วจ.5.1-4-17) มีการมอบหมายงานให.กับหัวหน.างานตาง ๆ เชน งาน
วิเทศสัมพันธ<และโครงการพิเศษ และงานจัดการความรู. เป-นต.น
อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของผู.บริหาร
คณะตามหลักการกระจายอํานาจ พบวา อยูในระดับพอใจมาก ( X = 4.26) คือ ผู.บริหารมีการกระจายการ
ทํางานลงสูหัวหน.างานตางๆ หรือหัวหน.าโปรแกรม พอใจมาก ( X = 4.37) และมีการถายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจให.แกผู.ปฏิบัติงานในระดับตางๆ พอใจมาก ( X = 4.16) ซึ่งจากข.อค.นพบ
ดังกลาว แสดงให.เห็นวาผู.บริหารคณะ มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานตามโครงสร.างและกิจกรรม
งาน เป- น แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ดี ซึ่งชวยให.การทํ า งานมี การขั บ เคลื่ อนกิ จ กรรมได. บ รรลุความสํา เร็ จตาม
เป2าประสงค<
8. หลักนิติธรรม
ผู.บริหารคณะฯ มีการดําเนินงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ เป-นแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้
1) มีการดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับของมหาวิทยาลัย (วจ.5.1-4-18)
2) มีการจัดซื้อจัดจ.างเป-นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีการจัดซื้อจัดจ.าง ปD
การศึกษา 2560 ผานระบบอิเล็กทรอนิกส< (ระบบบัญชี 3 มิติ)
3) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยยึดเกณฑ<การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(แบบ A-1) และแบบรายงานการประเมินตนเองสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (แบบ A-2)
ซึ่งมีการแจ.งเงื่อนไขการประเมินการปฏิบัติงานให.ทุกคนทราบลวงหน.า (วจ.5.1-4-19)
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อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของผู.บริหาร
คณะตามหลักนิติธรรมพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป-นรายข.อ พบวา
ข.อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารใช.หลักการบริหารราชการและปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ ( X = 4.32)
รองลงมา ผู.บริหารใช.อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข.อบังคับ ในการบริหารราชการ โดยยึดหลักปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ ตามนโยบายคณะที่ระบุไว. ( X = 4.24) และผู.บริหารมีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรให.เป-นไปตามระเบียบราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ( X = 4.16) ตามลําดับ
ซึ่ งจากข. อค. น พบดั งกลาว แสดงให. เ ห็ น วาผู. บริ หารคณะยึ ดถื อระเบี ยบเป-น แนวทางในการปฏิบั ติงานให.
สอดคล.องกับนโยบายตามที่คณะมุงหวัง
9. หลักความเสมอภาค
ผู.บริหารคณะฯ ดําเนินงานโดยยึดหลักความเสมอภาค ดังนี้
1) การให.โอกาสเข.ารับการศึกษาโดยไมมีเงื่อนไขด.านฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ
และศาสนา
2) มีการให.บริการด.านตาง ๆ แกนักศึกษาทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชน นโยบายการจัด
กิจกรรมนักศึกษาได.สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณให.นักศึกษามีสวนรวมและได.รับบริการด.านกิจกรรม
นักศึกษาอยางเทาเทียมกัน เป-นต.น และจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักความเสมอภาคในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( X = 4.25) โดยเมื่อพิจารณาเป-น
รายข.อพบวา ผู.บริหารให.ความเสมอภาคในสิทธิตาง ๆ ในการทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 4.29) รองลงมา
คือ การที่ผู.บริหารใช.กระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานที่ถูกต.องและเสมอภาค ( X = 4.21) ซึ่งจากข.อ
ค.นพบดังกลาว แสดงให.เห็นวา ผู.บริหารของคณะมีการปฏิบัติกับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในคณะอยาง
เทาเทียม เสมอภาคกัน
10. หลักมุ>งเนIนฉันทามติ
คณะฯ มีการดําเนินงานที่มุงฉันทามติโดยใช.การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติของ
ที่ประชุมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอความคิดเห็นในแตละเรื่องและมี
การสรุปผลจากมติของผู.เข.ารวมประชุม และจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงาน
ของผู. บ ริ ห ารคณะตามหลั กมุ งเน. น ฉั น ทามติ พบวา อยู ในระดั บ มาก ( X = 4.29) คื อ ผู. บ ริ ห ารเน. น การ
บริหารงานโดยใช.ฉันทามติของบุคลากรและผู.มีสวนได.สวนเสียในการพัฒนาคณะ
จากการผลการปฏิบัติงานและการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของผู.บริหาร
คณะตามหลักธรรมาภิบาล พบวา ผู.บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ข.อ
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รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 4
รหัสเอกสาร
วจ.5.1-4-1
วจ.5.1-4-2
วจ.5.1-4-3
วจ.5.1-4-4
วจ.5.1-4-5
วจ.5.1-4-6
วจ.5.1-4-7
วจ.5.1-4-8
วจ.5.1-4-9
วจ.5.1-4-10
วจ.5.1-4-11
วจ.5.1-4-12
วจ.5.1-4-13
วจ.5.1-4-14
วจ.5.1-4-15
วจ.5.1-4-16
วจ.5.1-4-17
วจ.5.1-4-18
วจ.5.1-4-19

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู.บริหาร คณะวิทยาการจัดการประจําปD 2560
แผนกลยุทธ< พ.ศ.2556 – 2560 ของคณะ
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปD 2560
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560
รายงานสรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ 020/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ภาพถายห.องปฏิบัติการของสาขาวิชา
กิจกรรมที่ชมรมศิษย<เกาจัดในปDทผี่ านมา
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการใช.อาคารสถานที่ของคณะวิทยาการจัดการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช.อาคารสถานที่ของคณะวิทยาการจัดการ
โครงสร.างการบริหารงานของคณะฯ
เว็บไซต<ของคณะฯ, ภายถายบอร<ด/ป2ายประชาสัมพันธ<
บันทึกข.อความการสรรหากรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปD 2560
รายงานผลการประเมินการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่
2/2560
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ
ระเบียบ ข.อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แบบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ (A-1 และ A-2)
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เกณฑ8ขIอที่ 5 : ค.นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู.ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู.มีประสบการณ<ตรง
และแหลงเรียนรู.อื่น ๆ ตามประเด็นความรู. อยางน.อยครอบคลุมพันธกิจด.านการผลิตบัณฑิตและด.านการ
วิจัยจัดเก็บอยางเป-นระบบโดยเผยแพรออกมาเป-นลายลักษณ<อักษรและนํามาปรับใช.ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดําเนินการ
ในปDการศึกษา 2560 คณะฯ มีการจัดการความรู.โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและการจัดการ
ความรู. (วจ.5.1-5-1) เพื่อค.นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู.ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู.มีประสบการณ<
ตรง และแหลงเรียนรู.อื่นตามประเด็นความรู. อยางน.อยครอบคลุมพันธกิจด.านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
จัดเก็บอยางเป-นระบบโดยเผยแพรออกมาเป-นลายลักษณ<อักษร และนํามาปรับใช.ในการปฏิบัติงานจริง โดย
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู.โดยนําข.อมูลในปD 2559 มาจัดทําแผนการ
จัดการความรู.ในปD 2560 (วจ.5.1-5-2) เพื่อนํามากําหนดประเด็นความรู. ในปD 2560 พร.อมทั้งระบุ องค<
ความรู.ที่จําเป-น ที่ประชุมมีมติบงชี้ความรู.ของปD 2560 จํานวน 3 องค<ความรู. คือ 1) การจัดการเรียนรู.ที่ระบุ
ผลลั พ ธ< ก ารเรี ย นรู . (Learning Outcomes) 2) การวั ด ประเมิ นผลการเรี ยนรู. ตามผลลั พธ< การเรี ยนรู. ของ
หลักสูตร Curriculum Learning Outcome/outcome based assessment 3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ<เผยแพรในวารสารฐาน TCI (วจ.5.1-5-3)
2) เผยแพรให.คณาจารย<คณะวิทยาการจัดการรับทราบการบงชี้ความรู.ของปD 2560 จํานวน
3 องค< ค วามรู. คื อ 1) การจั ด การเรี ย นรู. ที่ ร ะบุ ผ ลลั พ ธ< < ก ารเรี ย นรู . (Learning Outcomes) 2) การวั ด
ประเมินผลการเรียนรู.ตามผลลัพธ<การเรียนรู.ของหลักสูตร Curriculum Learning Outcome/outcome based
assessment 3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ<เผยแพรในวารสารฐาน TCI โดยปฏิทินกิจกรรมการ
จัดการความรู. ประจําปDการศึกษา 2560 (วจ.5.1-5-4)
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู.เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
3.1) การจัดการเรียนรู.ที่ระบุผลลัพธ<<การเรียนรู. (Learning Outcomes) วันที่ 28
กุมภาพันธ< 2561
3.2) การวัด ประเมินผลการเรียนรู.ตามผลลัพธ<การเรียนรู.ของหลักสูตร Curriculum
Learning Outcome/outcome based assessment วันที่ 28 กุมภาพันธ< 2561
3.3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ<เผยแพรในวารสารฐาน TCI พ ร. อ ม ทั้ ง
สรุปรายงานการประชุมที่ได.จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู. วันที่ 28 กุมภาพันธ< 2561 (วจ.5.1-5-5)
4) ประมวลและกลั่นกรององค<ความรู. โดยการนําความรู.ที่ได.จากการจัดการความรู.ในแตละประเด็น
มาสรุ ป เป- น องค< ความรู. (วจ.5.1-5-6) ซึ่ งประกอบด. ว ย 1) การจั ด การเรี ย นรู. ที่ร ะบุ ผลลัพธ<การเรียนรู.
(Learning Outcomes) 2) การวั ด ประเมิ นผลการเรี ยนรู. ตามผลลั พธ< การเรี ยนรู.ของหลักสูตร Curriculum

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

5.1

172

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

รายละเอียดการดําเนินการ
Learning Outcome/outcome based assessment 3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ<เผยแพรใน
วารสารฐาน TCI
5) มีการนําความรู.ที่ได.จากการจัดการความรู.ที่เป-นลายลักษณ<อักษร (explicit knowledge) และ
จากที่ได.รับความรู.ของผู.มีประสบการณ<ตรง (tacit knowledge) ที่เป-นแนวปฏิบัติที่ดี ไปเผยแพรโดย
5.1 อาจารย<ที่รวมจั ด การความรู.ของคณะฯ ไปรวมงานแลกเปลี่ย นเรีย นรู. การจั ด การ
ความรู. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (วจ.5.1-5-7)
5.2 เผยแพรความรู.ที่ได.จากการจัดการความรู.ที่เป-นลายลักษณ<อักษร ไปให. กับคณาจารย<
คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ซึ่ งเป- น การแบงปF น แลกเปลี่ ย นความรู.
(Knowledge Sharing) เพื่อการนําไปใช.ประโยชน<ตอไป (วจ.5.1-5-8)
6) จัดกิจกรรมยกยองชมเชยคณาจารย<ที่นําองค<ความรู.ที่ได.จากการจัดการความรู. จํานวน 12 คน
(วจ.5.1-5-9)
7) การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู. ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปD 2560 พบวา ผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการจัดการ
ความรู. ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02) (วจ.5.1-5-10)

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.5.1-5-1
วจ.5.1-5-2
วจ.5.1-5-3
วจ.5.1-5-4
วจ.5.1-5-5
วจ.5.1-5-6
วจ.5.1-5-7
วจ.5.1-5-8
วจ.5.1-5-9
วจ.5.1-5-10

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ (งานบริการวิชาการและการจัดการความรู).
แผนการจัดการความรู. ปD 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู.
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู. ประจําปD 2560
สรุปรายงานการประชุม KM 3 ครัง้
เลม “สรุปองค<ความรู.ที่ได.จากการจัดการความรู.(KM) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปD 2560”
ภาพถาย “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค<ความรู.ที่ได.จากการจัดการความรู.ของหนวยงาน”
บันทึกเผยแพรองค<ความรู.และบันทึกตอบรับการนําไปใช.ประโยชน<
เกียรติบตั รยกยองชมเชยคณาจารย<ที่นําองค<ความรู.ไปใช.ประโยชน<
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู.ของ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปD 2560
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เกณฑ8ขIอที่ 6 : การกํากับติดตามผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการบริห ารและแผนพั ฒนาบุ คลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนตามข.อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยคณะมีสวนรวมในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให.มีทรัพยากรมีเพียงพอ
ทั้งด.านคุณภาพและปริมาณ ในการมีทรัพยากรบสอดคล.องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสาย
สนั บ สนุ น โดยการบริ หารทรั พยากรบุ คคลประกอบด. วยขั้ นตอน การวางแผน การจั ด คนเข. า ทํ า งาน การ
ฝ…กอบรมและพัฒนา การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ< ดังแสดง
ในภาพ
การ
วางแผน
ทรัพยากร
มนุษย (1)

การจัดคน
เข6าทํางาน
(2)

การ
ฝ>กอบรม
และพัฒนา
(3)

การจ!าย
ค!าตอบแทน
(4)

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(5)

การรักษา
ความสัมพันธ
(6)

ทั้งนี้ทางคณะได. (1) วางแผนทรัพยากรมนุษย<รวมกับมหาวิทยาลัย โดยอยางน.อยต.องมีคณาจารย<ที่
เป-นศักยภาพของหลักสูตรครบตามเกณฑ<ที่กําหนด สวนบุคลากรสายสนับสนุนได.มีการพิจารณาเพื่อวางแผน
และจัดอัตรากําลังรวมกับมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย (2) การจัดกําลังคนได.มีการสรรหาอยางเป-น
ทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหาอยางไมเป-นทางการโดยคณะและสาขาวิชา สวนการคัดเลือกนั้น
ทางคณะได.มีสวนรวมในการออกข.อสอบในรายวิชาของสาขาและรวมเป-นคณะกรรมการสัมภาษณ< (3) การ
5.1
ฝ…กอบรมและพัฒนา มหาวิทยาลัยได.มีการกําหนดงบประมาณพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
รวมกับมหาวิทยาลัยโดยสายวิชาการได.รับงบประมาณ 5,000 บาทตอคน สายสนับสนุนได.รับงบประมาณ
3,000 บาทตอคน ในการที่จะเลือกพัฒนาตนเองในด.านวิชาการและวิชาชีพ (4) การจายคาตอบแทนเป-นสวนที่
มหาวิ ทยาลั ย รั บผิ ด ขอบโดยตรง (5) การประเมิ น ผลปฏิบั ติ งานคณะได. มีการแตงตั้ งคณะกรรมการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช.ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย และ (6) การรักษาความสัมพันธ< คณะได.มี
การจัดกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เชน งานปDใหม งานทําบุญ และ
การจัดของเยี่ยมสําหรับบุคลากรที่คลอดบุตร ตลอดจนมีการสร.างแรงจูงใจในด.านตาง ๆ เชนการมีงบประมาณ
สนับสนุนการทําการวิจัย เป-นต.น ทั้งนี้ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยจะติดตามตามแผนที่วางไว.
สวนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใช.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรวาเป-นไปตามวัตถุประสงค<
หรือไม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ผานกระบวนการวิเคราะห<
ข. อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ< โดยได. จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรปD ง บประมาณ 2556-2560
(วจ.5.1-6-1) และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรปDการศึกษา 2560 โดยได.ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสาย
สอนและสายสนับสนุน ดังนี้
1) แผนบริหารบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนด.านวุฒิการศึกษาเป-นรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเป-นรายบุคคลแล.วนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ
2) แผนบริหารบุคลากรสายสอนด.านการเข.าสูตําแหนงทางวิชาการเป-นรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเป-นรายบุคคลแล.วนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ
3) แผนความต. อ งการในการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสายสอนและสายสนั บ สนุ น เป- น
รายบุคคล โดยการสํารวจจากบุคลากรเป-นรายบุคคลแล.วนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ
4) แผนกรอบอัตรากําลังสายสอนและสายสนับสนุน โดยแตละโปรแกรมวิชาได.ดําเนิ นการ
วิ เ คราะห< อัต รากํ า ลั งทั้ งสายสอนและสายสนั บ สนุ น ตามกรอบภาระงาน สวนสํ า นั กงานคณบดี ดํ า เนิ น การ
วิเคราะห<อัตรากําลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน แล.วคณะรวบรวมนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ
5) แผนการเข.าสูตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก โดยพิจารณาจากแบบสํารวจการ
เข.าสูตําแหนงทางวิชาการรวมด.วย
ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งแผนระยะ 5 ปD และแผนประจําปDงบประมาณนั้น
ได.มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เป2าหมาย และผู.รับผิดชอบของแตละกลยุทธ<ไว.อยางชัดเจน
คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนให.เป-นไปตามแผนที่กําหนด
ไว. พร.อมทั้งมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนั บ สนุ น โดยคณะได. ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของแผนบริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก
ปD งบประมาณแล. ว นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ แผนการบริ หารและพั ฒ นาบุ คลากรทุ กปD งบประมาณ โดยใน
ปDงบประมาณ 2559-2560 นั้น คณะได.ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จและสรุปการประเมินผลความสําเร็จ
ของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปDการศึกษา 2560 โดยมีเป2าหมายของการดําเนินงานตามแผนใน
แตละปDงบประมาณ คือ
1) ด.านอัตรากําลัง กําหนดให.ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการกําหนดให.อยาง
น.อยมีจํานวน 5 คน ในแตละหลักสูตรที่เปaดสอนในปDนั้น
2) ด.านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด.วย
2.1) ผลั กดั นให. อาจารย< ของมหาวิ ทยาลั ยได. รั บทุ นการศึ กษาจากทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.2) กําหนดให.สายสนับสนุนและสายสอนเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพ ที่ตรงสาขาหรือ
งานที่ปฏิบัติอยางน.อยปDละ 1 ครั้ง
2.3) อาจารย<ที่เข.ารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานทางวิชาการอบรม
สัมมนา และดูงานทั้งในและตางประเทศ ในแตละปDงบประมาณ มีจํานวนไมน.อยกวา ร.อยละ 40 ของจํานวน
อาจารย<ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
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2.4) บุคลากรสายสนับสนุนที่เข.ารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ในแตละปDงบประมาณ มีจํานวนไมน.อยกวาร.อยละ 40 ของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
คณะฯ ได.ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน ดังนี้
1) ด.านอัตรากําลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการกําหนดให.อยางน.อยมีจํานวน 5
คน ในแตละหลักสูตรที่เปaดสอนในปD 2560 ดังนี้
โปรแกรมวิชาบัญชี
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 8 คน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
โปรแกรมวิชาการตลาด
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<ฯ
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
โปรแกรมนิเทศศาสตร<
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวฯ
มีอาจารย<ประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติในด.านอัตรากําลัง ร.อยละ 100
2) ด.านการพัฒนาบุคลากร :
2.1) ผลักดันให.อาจารย<ของคณะฯ ได.รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่งจากการสํารวจความต.องการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของอาจารย<คณะวิทยาการจัดการ
ดังตารางตอไปนี้
ป1ที่แสดงความตIองการศึกษาต>อ ป.เอก หมายเหตุ อาจารย8ที่กําลังศึกษาต>อระดับ
ปริญญาเอกและยังไม>สําเร็จการศึกษา
ป1 59 ป1 60 ป1 61 ป1 62 ป1 63
การบัญชี
- 1. อาจารย<เอกวินิต พรหมรักษา
การจัดการทั่วไป
- 1. อาจารย<พิมกาญดา จันดาหัวดง
2. อาจารย<ประภัสสร กลีบประทุม
คอมพิวเตอร<ธุรกิจ
4 1. อาจารย<พลอยพรรณ สอนสุวทิ ย<
การตลาด
- 1. อาจารย<จิระ ประสพธรรม
2. อาจารย<วรรณพรรณ รักษ<ชน
3. อาจารย<ชูเกียรติ เนื้อไม.
เศรษฐศาสตร<ฯ
2
1
การเงินการธนาคาร
2
1 1. อาจารย<คุณญ
ั ญา เบญจวรรณ
2 อาจารย<อนันธิตรา ดอนบรรเทา
3 อาจารย<ศิริพร โสมคําภา
นิเทศศาสตร<
- 1. อาจารย<พิมพ<นารา บรรจง
การทองเที่ยวและการโรงแรม 2
- 1 อาจารย<ยุชิตา กันหามิ่ง
2 อาจารย<ประพล จิตคติ
โปรแกรมวิชา
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รายละเอียดการดําเนินการ
ในปDการศึกษา 2560 มีอาจารย<ที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ขณะนี้มีอาจารย<ที่กําลัง
ศึกษาตอระดับปริญญาเอกและยังไมจบการศึกษาอยู จํานวน 13 คน ซึ่งคณะฯ มีสวนในการผลักดันให.อาจารย<ที่
กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของคณะฯ ได.รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ผลการสํารวจความต.องการสงผลงานวิชาการของบุคลากรสายสอนคณะวิทยาการจัดการ ดังตาราง
ตอไปนี้
สาขาวิชา
บัญชี
วิชาการจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร<ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร<
วิชาการเงินการธนาคาร
นิเทศศาสตร<
การทองเที่ยวและการโรงแรม

59
1
1
2
-

ผูIช>วยศาสตราจารย8
60
61
62
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

63
3
1
1
-

59
1
-

รองศาสตราจารย8
60
61
62
1
1
1
1
-

63
4
-

ในปDการศึกษา 2560 มีอาจารย<ที่สงผลงานวิชาการ ดังนี้ คือ
ระดั บ ผูI ช> ว ยศาสตราจารย8 จํ านวน 3 คน ซึ่ งอยู ระหวางการตรวจและประเมิ น ผล โดยคณะกรรมการ
ผู.ทรงคุณวุฒิ
ผูIเสนอขอ
นายประพล จิตคติ
นายประจักษ< กึกก.อง
นายจักรพันธ< หวาจ.อย

สาขา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
นิเทศศาสตร<
คอมพิวเตอร<

วันที่นําเสนอ ก.พ.อ.
15 มิ.ย. 2559
22 ก.ค. 2559
27 ก.ย. 2560

ระดับรองศาสตราจารย8 จํานวน 2 คน ซึ่งอยูระหวางการตรวจและประเมินผล โดยคณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ
ผูIเสนอขอ
นางเพชรา บุดสีทา
นางณัฐรดา วงษ<นายะ

สาขา
การตลาด
นิเทศศาสตร<

วันที่นําเสนอ ก.พ.อ.
5 พ.ย.2558
18 ก.พ.2559

ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารย<ที่สงผลงานวิชาการ เป-นไปตามแผนที่วางไว. ร.อยละ 100
2.2) กําหนดให.สายสนับสนุนและสายสอนเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองานที่
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รายละเอียดการดําเนินการ
ปฏิบัติอยางน.อยปDละ 1 ครั้ง โดยคณะฯ ได.จัดสรรงบประมาณให.สายสอนรายละ 5,000 บาท และสายสนับสนุน
รายละ 3,000 บาท โดยมีบุคลากรเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติดังนี้
2.2.1) บุคลากรสายสอน จํานวน 46 คน ที่เข.าเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรือ
งานที่ปฏิบัติอยางน.อยปDละ 1 ครั้ง จํานวน 46 คน คิดเป-นร.อยละ 100
2.2.2) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน ที่เข.าเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขา
หรืองานที่ปฏิบัติอยางน.อยปDละ 1 ครั้ง จํานวน 13 คน คิดเป-นร.อยละ 100
ซึ่งในการกํากับ ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การดําเนินงานทั้งหมด
จะอยูภายใต.การดูแลความรับผิดชอบของผู.บริหารของคณะที่มีสวนรวมในการให.คําปรึกษาและคอยแนะนํา
ให.ผลงานมีความถูกต.องและครบถ.วนสมบูรณ<
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 6
รหัสเอกสาร
วจ.5.1-6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนพัฒนาบุคลากรปDงบประมาณ 2556-2560

5.1
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เกณฑ8ขIอที่ 7 : ดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล.องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได.ปรับให.การดําเนินการด.านการประกันคุณภาพเป-น
สวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด.วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการให.ความสําคัญในการดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล.องกับพันธกิจของคณะ โดยดําเนินการสอดคล.องตามเกณฑ<การ
ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 (วจ.5.1-7-1) เพื่อสร.างความ
เป-นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปDการศึกษา 2560 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560
(วจ.5.1-7-2) ประกอบด.วยตัวแทนบุคลากรของทุกสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ เพื่อ
ดําเนินการด.านประกันคุณภาพการศึกษาให.สอดคล.องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
นํามาใช.เป-นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา การควบคุม/ดูแล โดยใช.หลัก PDCA และกํากับการ
ดําเนินงานสูการปฏิบัติที่เป-นรูปธรรม ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
กําหนดแผนการดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษา (วจ.5.1-7-3) และกําหนดผู.รับผิดชอบในแต
ละตัวบงชี้
2. ในปDการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการได.นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปDที่ผาน
มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปDการศึกษา 2560 ให.สอดคล.องกับแผนงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน และควบคุม
คุณภาพให.สอดรับกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16
สิงหาคม 2560 (วจ.5.1-7-4) เพื่อนําเข.าสูการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2
ตุลาคม 2560 (วจ.5.1-7-5)
3. คณะกรรมการฯ ได.ดําเนินการติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ปDงบประมาณ 2561 (วจ.5.1-7-6) ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน และได.เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน (วจ.5.1-7-7) (วจ.5.1-7-8)
4. คณะกรรมการฯ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
จากร.อยละความสําเร็จในการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม
5. รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจําปDการศึกษา 2560 ตอคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา (วจ.5.1-7-9) และดําเนินการนําเข.าข.อมูลสูระบบ CHEQA 3D Online
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รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑ<ข.อที่ 7
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
วจ.5.1-7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
วจ.5.1-7-2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 018/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
วจ.5.1-7-3 แผนการดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและหลักสูตร ปDการศึกษา 2560
วจ.5.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
วจ.5.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
วจ.5.1-7-6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปDงบประมาณ 2561
วจ.5.1-7-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
วจ.5.1-7-8 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปDงบประมาณ 2561
วจ.5.1-7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง (ป1การศึกษา 2559)
เปOาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย
7 ข.อ
7 ข.อ
5.00
 บรรลุเป2าหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปOาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย
7 ข.อ
7 ข.อ
5.00
 บรรลุเป2าหมาย

เปOาหมายป1ต>อไป
7 ข.อ

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขIอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถIามี)
ผูIรับผิดชอบ
ผูIกํากับดูแลตัวบ>งชี้
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท<
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

โทรศัพท8
E-Mail

ผูIจัดเก็บรวบรวมขIอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
อาจารย<วรรณวณัช ดอนคร.าม
อาจารย<จักรพันธ< หวาจ.อย
อาจารย<วิษณุเดช นันไชยแก.ว
นายวชิรวิทย< กรรณิกา
นางสุภาภรณ< นุชรุงเรือง
นายอมร วรรณารักษ<
081-036-0839
โทรศัพท8
091-837-5149
ratchaneewan_b@hotmail.com E-Mail
whajoy@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.2

องค9ประกอบที่ 5
ตัวบ>งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ>งชี้
คําอธิบายตัวบ>งชี้

เกณฑ9การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

181

การบริหารจัดการ (สกอ.)
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการ
บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี
การดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ/การประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเป3นไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑ9
ตนเอง

กรรมการ

























ชื่อเกณฑ9มาตรฐาน
1) มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเป3นไปตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2) มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเป3นไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3) มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4) มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5) นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6) มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองค/ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.2

ผลการดําเนินการ
รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขJอที่ 1 : มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเป3นไปตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
ในป> การศึ กษา 2560 คณะวิ ทยาการจั ด การไดดํ า เนิ น งานดานการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาที่
สอดคลองตามเกณฑ/การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 (วจ.5.21-1) โดยมีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป>การศึกษา 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วจ.5.2-1-2) ดวยการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝEาย
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (วจ.5.2-1-3) เพื่อนําเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (วจ.5.2-1-4) โดยมีการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (วจ.5.2-1-5) (วจ.5.2-1-6) เพื่อ
กํากับกับติดตามการดําเนินงาน และนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ ทุกภาคการศึกษา
และสิ้นป>การศึกษา นอกจากนั้นยังใชกระบวนการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงาน ที่
นําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ และเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของคณะและหลักสูตร เชน มาตรฐาน
สํ า หรั บ วิ ธี การปฏิบั ติ (SOP) การปฏิ บั ติ งานเพื่ อกํ า กั บ การประกั น คุ ณภาพภายในระดั บ คณะและระดับ
หลักสูตร และกระบวนการการทวนสอบรายวิชา เป3นตน มีรายละเอีย ดการดํ า เนิน การโดยใชประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (วจ.5.2-1-7) เป3นแนวทาง
ในการดําเนินงาน โดยมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (5.2-1-8)
2. ก>อนเปKดภาคการศึกษา ระดับหลักสูตรดําเนินการประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 ทบทวนจํานวน/คุณสมบัติ อาจารย/ประจําหลักสูตรและอาจารย/ผูสอน ในขณะที่ระดับคณะ
รวบรวมขอมูล เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
2.2 สํารวจความตองการและความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2.3 ดําเนินการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1)
2.4 จัดทําและตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งบูรณาการกับการเสริ มสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และพันธกิจของคณะ
2.5 กําหนดผูสอนและกลั่นกรองความเหมาะสมของผูสอนและจํานวนภาระงานสอน
2.6 วางแผนสงเสริมพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.2

รายละเอียดการดําเนินการ
3. ในระหว> า งภาคการศึ กษา ระดั บ หลั กสู ต รดํ าเนิน การตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูต ร ดํ า เนิน
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดําเนินกิจกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย/ ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ดําเนินการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู
ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย (การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) และดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
โดยมีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนจากคณะ
4. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระดับหลักสูตรดําเนินการทบทวนการเรียนการสอนและทบทวนระบบ
การรับนักศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1) และจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) และคณะ
ดําเนินการรวบรวม ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน
5. เมื่ อ สิ้ น ป0 ก ารศึ ก ษา (หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2560) ระดั บ หลั ก สู ต รทบทวนและ
ประเมินผล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานตอคณะ ในประเด็น
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
5.1 การบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ/ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.3 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ป>
5.4 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม (ดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 1)
5.5 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา (การใหคําปรึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21)
5.6 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและขอรองเรียน)
5.7 การบริหารและพัฒนาอาจารย/ (การรับและแตงตั้ง การบริหารอาจารย/ และการสงเสริม
และพัฒนา)
5.8 คุณภาพของอาจารย/ (การคงอยู และความพึงพอใจ)
5.9 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.3-4 และ มคอ.5-6)
5.10 การวางระบบผูสอนและการจัดการเรียนการสอน (การกําหนดผูสอน และการบูรณาการ
พันธกิจและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กับการเรียนการสอน)
5.11 การประเมินผูเรียน (การทวนสอบผลลัพธ/การเรียนรู แผนการสอนและการประเมินผล
มคอ.5-6)
5.12 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.2

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑ/ขอที่ 1
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
วจ.5.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
วจ.5.2-1-2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป>การศึกษา 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป>
งบประมาณ พ.ศ. 2561
วจ.5.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
วจ.5.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
วจ.5.2-1-5 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 018/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
วจ.5.2-1-6 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 019/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
วจ.5.2-1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
วจ.5.2-1-8 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 019/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขJอที่ 2 : มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเป3นไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร (วจ.
5.2-2-1)
2. คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ไดดําเนินการรวบรวม กํากับ
ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดังนี้
2.1 ในภาคการศึกษาที่ 1 คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุ ณภาพ ระดั บ หลั กสู ต ร เพื่ อรายงานผลการติ ด ตามตอคณะกรรมการประจํ าคณะในการประชุ มครั้งที่
2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (วจ.5.2-2-2) ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
2.1.1 คณะกําหนดใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินภายในประจําป>การศึกษา 2559 และกํากับติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
โดยพิจารณาจากรอยละความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด พบวา ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่
ตองดําเนินการภายในรอบ 6 เดือน ไดดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดจํานวน 37 โครงการ คิดเป3น
รอยละ 52.86 และยังเหลือโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการในรอบ 12 เดือน จํานวน 33 โครงการ คิด
เป3นรอยละ 47.14 ดังตารางที่ 5.2-2-1
ตารางที่ 5.2-2-1 แสดงรอยละความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
หลักสูตร

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมด

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
ดําเนินการเสร็จสิ้น

1) การเงินการธนาคาร
2) การจัดการทั่วไป
3) การตลาด
4) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ
5) การทองเที่ยวและการโรงแรม
6) การบัญชี
7) นิเทศศาสตร/
8) เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ
รวม

10
15
7
10
7
8
6
7
70

4
8
3
6
5
6
4
1
37

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
ที่ดําเนินการยังไม>
เสร็จสิ้น
6
7
4
4
2
2
2
6
33

รJอยละ
ความสําเร็จ
40.00
53.33
42.86
60.00
71.43
75.00
66.67
14.29
52.86
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.2

รายละเอียดการดําเนินการ
2.1.2 คณะกําหนดใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนบริหารหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560
และกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานรอบ 6 เดื อ น โดยพิ จ ารณาจาก แบบรายงานการตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามองค/ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 พบวา
ทุ กหลั กสู ต รยั งไมไดดํ าเนิ นการในขั้น ตอนการทบทวน/ประเมิ นกระบวนการ และการปรั บ ปรุ ง/พัฒนา
กระบวนการ เนื่องจากยังไมถึงระยะเวลาที่ดําเนินการ ซึ่งจะดําเนินการในรอบ 12 เดือน
2.1.3 คณะกําหนดใหทุกหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามระบบ
กํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร พบวา ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกประเด็น ยกเวน ประเด็นการดําเนินการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ของหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร/ ธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากในป> ก ารศึ ก ษา 2560 ไมมี
นักศึกษาใหม
2.2 ในภาคการศึกษาที่ 2 คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุ ณภาพ ระดั บ หลั กสู ต ร เพื่ อรายงานผลการติ ด ตามตอคณะกรรมการประจํ าคณะในการประชุ มครั้งที่
1/2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (วจ.5.2-2-3) ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
2.2.1 การกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินภายในประจําป>การศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน โดยพิจารณาจากรอยละ
ความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด พบวา โครงการ/กิจกรรม ที่ตองดําเนินการภายในป>
การศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) ไดดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดทุกโครงการ/กิจกรรม จํานวน
ทั้งสิ้น 70 โครงการ/กิจกรรม คิดเป3นรอยละ 100 ดังตารางที่ 5.2-2-2
ตารางที่ 5.2-2-2 แสดงรอยละความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
หลักสูตร

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมด

1) การเงินการธนาคาร
2) การจัดการทั่วไป
3) การตลาด
4) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ
5) การทองเที่ยวและการโรงแรม
6) การบัญชี
7) นิเทศศาสตร/
8) เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ
รวม

10
15
7
10
7
8
6
7
70
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จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
ดําเนินการเสร็จสิ้น
(รอบ 6 เดือน)
4
8
3
6
5
6
4
1
37

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
รJอยละ
ดําเนินการเสร็จสิ้น ความสําเร็จ
(รอบ 12 เดือน)
6
100.00
7
100.00
4
100.00
4
100.00
2
100.00
2
100.00
2
100.00
6
100.00
33
100.00
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รายละเอียดการดําเนินการ
2.2.2 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารหลักสูตร ประจําป>การศึกษา
2560 รอบ 12 เดือน โดยพิจารณาจาก แบบรายงานการตรวจสอบการดําเนินงานตามองค/ประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 พบวา ทุกหลักสูตรไดดําเนินการตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครบทุกองค/ประกอบ
2.2.3 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
พบวา ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็น โดยเฉพาะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา
โดยการประชาสัมพันธ/หลักสูตรผานการจัดคายเศรษฐศาสตร/สัญจรลงสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑ/ขอที่ 2
รหัสเอกสาร
วจ.5.2-2-1
วจ.5.2-2-2
วจ.5.2-2-3

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 019/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9 ขJ อ ที่ 3 : มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รใหเกิ ด ผลตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
ในป>การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยไดนําเสนอการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกหลักสูตรเพื่อ
ดํ า เนิ น งานดานการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รละ 5,000 บาท ตอที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริ ห ารคณะ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 (วจ.5.2-3-1) และมี ก ารดํ า เนิ น งานใหเกิ ด ผลตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 6 องค/ประกอบดังนี้
1. องค9 ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐาน คณะสนั บ สนุ น ใหมี ก ารดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การ
หลั กสู ต รตามเกณฑ/ มาตรฐานหลั กสูต ร โดยการทบทวนคุ ณสมบัติ ของอาจารย/ ที่ไมเป3 นอาจารย/ ป ระจํา
หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ มีอาจารย/ประจําหลักสูตรในป>
การศึกษา 2559 ไดบรรจุและแตงตั้งใหเป3นพนักงานมหาวิทยาลัยเขาปฏิบัติงานในสังกัดคณะครุศาสตร/
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย/ประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรไดจัดทํา สมอ.08 เพื่อเปลี่ยนแปลงอาจารย/
ประจําหลักสูตรและนํา เสนอผลตอคณะเพื่ อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของคุ ณวุฒิ ตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย/ประจําหลักสูตร และคณะนําเสนอรายชื่ออาจารย/ประจําหลักสูตรตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบตามการเปลี่ยนแปลงอาจารย/ประจํา
หลักสูตร
2. องค9 ประกอบที่ 2 บั ณ ฑิ ต คณะไดสนับสนุ นทรัพยากรแกหลั กสู ตร เพื่อการสํารวจคุ ณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต โดย
การจัดทําแบบสํารวจออนไลน/และนําขอมูลมาวิเคราะห/เพื่อสงกลับใหโปรแกรมวิชานําขอมูลไปใช (วจ.5.23-2)
3. องค9ประกอบที่ 3 นักศึกษา คณะไดสนับสนุนทรัพยากรแกหลักสูตรในการดําเนินการรับและ
เตรียมความพรอมนักศึกษา โดยการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ/หลักสูตร อํานวยความสะดวกดานสถานที่
และบุคลากรในการสัมภาษณ/นักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและโครงการสืบสานวัฒนธรรม
สานสัมพันธ/วิทยาการจัดการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชชีวิตและเป3นการสรางความสัมพันธ/ระหวาง
นักศึกษาในคณะ และไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษทั้งในประเทศ
และตางประเทศ การอํานวยความสะดวกในการเปUดรับขอรองเรียนตาง ๆ ของนักศึกษาผานสายตรงคณบดี
และจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่การเป3นอาจารย/ที่ปรึกษา
4. องค9ประกอบที่ 4 อาจารย9 คณะไดสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการ
และวิชาชีพของอาจารย/และบุคลากรสายสนับสนุน ดวยการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย/ในดานตาง ๆ เชน การสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
และการวิ จั ย เป3 น ตน การจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านสํ า หรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น นอกจากนั้ น คณะยั ง
สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมการอบรมสัมมนาตาง ๆ ที่เป3นประโยชน/ตอการปฏิบัติงาน เชน การ
จัดโครงสัมมนาเครือขายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือในการพัฒนาการดําเนินงานดานการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน เป3น
ตน นอกจากนั้ น คณะยั งไดสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อสรางความสั ม พั น ธ/ อัน ดี ร ะหวางอาจารย/ แ ละ
บุคลากร
5. องค9ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และประเมินผูJเรียน คณะไดมีการดําเนินการ
ติ ด ตามการเห็ น ชอบหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560 จาก สกอ. จํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร ไดแก หลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร/ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ ยวและการโรงแรม พบวา ทั้ง 3 หลักสูตรไดรับ ความ
เห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 และวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
ตามลําดับ
นอกจากนี้ คณะมีการประชาสัมพันธ/ใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารย/ผูสอนผานระบบ
ประเมินการสอนออนไลน/ทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา จากนั้นทําการรวบรวมขอมูลผลการประเมินการ
สอนออนไลน/ ข องอาจารย/ ผู สอนและสงตอใหกั บ อาจารย/ ผู สอนแตละทาน เพื่ อนํ าไปปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นา
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนในป> การศึ ก ษาถั ดไป อี กทั้ งคณะยั งมี การจั ด ประชุ มเพื่ อ กํ า หนดและ
กลั่นกรองผูสอนทุกภาคการศึกษา การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโปรแกรมวิชาตาง ๆ เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
6. องค9ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูJ คณะไดสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของทุกหลักสูตร ตั้งแตการรวบรวมและจัดสงผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
แบบออนไลน/ใหกับทุกหลักสูตร การสนับสนุนหองปฏิบัติการใหกับทุกหลักสูตร และยังไดดําเนินการสํารวจ
ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร โดยนําเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรงบประมาณ และ
มี ก ารจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู สวนรวม เชน การจั ด และปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ของนั ก ศึ ก ษา
หองปฏิบัติการสืบคนอินเตอร/เน็ต เป3นตน
7. ดJานอื่น ๆ ในป>การศึกษา 2560 คณะไดมีการสนับสนุนบุคลากรเขาอบรมผูประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร โครงการฝVกอบรมผูประเมินภายในระดับหลักสูตร (สําหรับผูไมมีประสบการณ/) ใน
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 จํานวน 11 คน (วจ.5.2-3-3) และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
เขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดั บ หลั ก สู ต ร ในวั น ที่ 19-20
เมษายน 2561 โดยใหอาจารย/ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรเขารวมอบรมเพื่อเป3นการเตรียมความพรอมและ
เป3นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (วจ.5.2-3-4)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

189

5.2

190

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560
ตัวบงชี้ที่ 5.2

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑ/ขอที่ 3
รหัสเอกสาร
วจ.5.2-3-1
วจ.5.2-3-2
วจ.5.2-3-3
วจ.5.2-3-4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
แบบสํารวจคุณภาพบัณฑิตออนไลน/
รายชื่อผูเขารวมโครงการฝVกอบรมผูประเมินภายในระดับหลักสูตร (สําหรับผูไมมีประสบการณ/) ในวันที่
24-26 พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) ระดับหลักสูตร

รายละเอียดการดําเนินการ
 เกณฑ9 ขJอที่ 4 : มี การประเมิ น คุ ณภาพหลั กสู ต รตามกํ า หนดเวลาทุ กหลักสู ต ร และรายงานผลการ
ประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรได
ดําเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2561 และไดนํา
ผลการประเมินดังกลาวรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ซึ่งปรากฏผลดังตาราง
ที่ 5.2-4-1 ซึ่งมีขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรที่ใชเกณฑ/มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่มีนักศึกษาคงอยูในเกณฑ/มาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ใหดําเนินการครอบคลุมทั้งสองเกณฑ/มาตรฐานในตัวบงชี้ที่ 1.1 และ
ควรจัดทําแบบประเมินตนเอง (SAR) กอนการจัดทํา มคอ.7 (วจ.5.2-4-1)
ตารางที่ 5.2-4-1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ป>การศึกษา 2560
โปรแกรมวิชา
วันที่ประเมิน
ผลการประเมิน
1) การเงินการธนาคาร
2) การจัดการทั่วไป
3) การตลาด
4) การทองเที่ยวและการโรงแรม
5) การบัญชี
6) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ
7) นิเทศศาสตร/
8) เศรษฐศาสตร/การเงินการคลัง

8 มิ.ย. 2561
30 พ.ค. 2561
8 มิ.ย. 2561
6 มิ.ย. 2561
7 มิ.ย. 2561
31 พ.ค. 2561
5 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561

3.29
3.49
3.94
3.27
3.37
3.02
3.53
3.40

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑ/ขอที่ 4
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
วจ.5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขJอที่ 5 : นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะในป>การศึกษา 2559 มา
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. ขJอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส>งเสริมและพัฒนานักศึกษา เชน การใหความรูดานการ
เป3นที่ปรึกษาดานการลงทุน (Investment Consultant) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
คณะไดสนับสนุนใหอาจารย/เป3นที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาดานการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ในกิจกรรม
Idea to Startup Camp ระหวางวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 (วจ.5.2-5-1) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และ Startup
Thailand Academy เพื่อผลักดันการสรางธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเขมแข็งและสามารถเติบโตไดอยาง
รวดเร็ ว ผานการพั ฒ นาความเป3 น ผู ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใตระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Mentor)
กิจกรรมประกอบดวยการเสวนาโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ การแบงกลุม Workshop และการนําเสนอแผน
ธุรกิจของนักศึกษา จากนั้นทําการคัดเลือกสุดยอดแผนธุรกิจ เพื่อเขารวมกิจกรรม Startup Boot Camp
ระหวางวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ/ 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร/ค จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอาจารย/ประจําคณะ
เขารวม จํานวน 24 คน และนักศึกษาเขารวม จํานวน 39 คน โดยมีทีมที่ผานการคัดเลือกเขารวมการแขงขัน
Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาค จากกิจกรรม Startup Boot Camp (วจ.5.2-5-2) ซึ่งมี
อาจารย/ ป ระจํ า คณะเป3 น ที่ ป รึ ก ษา จํ า นวน 7 ที ม และผานการคั ด เลื อ กเขารวมการแขงขั น Startup
Thailand League 2018 ระดับประเทศ รอบ Demo จํานวน 1 ทีม
2. ขJอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย9โดยมีการกํากับติดตามความกJาวหนJา การเตรียม
ความพรJอมของอาจารย9ในระบบพี่เลี้ยง ซึ่งคณะไดดําเนินการจัดกิจกรรมคาย ARI : Academic Research
and Innovation เพื่อเป3นการผลักดันใหอาจารย/เขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยใหอาจารย/ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันครบกําหนดตามเกณฑ/การขอตําแหนงทางวิชาการเขารวมจัดทําผลงานทางวิชาการ
และมีพี่เลี้ยงซึ่งมีประสบการณ/ในการทําผลงานทางวิชาการคอยกํากับติดตามและใหคําปรึกษา พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะในการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีอาจารย/ทั้งจากภายในและภายนอกคณะเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว จํานวน 23 คน ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมคาย ARI มีอาจารย/ประจําคณะที่เผยแพรผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 4 คน (วจ.5.2-5-3)
3. ขJอเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ9หลักสูตรตั้งแต>ตJนป0การศึกษาและใหJ
ตรงกับกลุ>มเปVาหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16 สิงหาคม
2560 (วจ.5.2-5-4) เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ/หลักสูตรในการรับนักศึกษา ป>การศึกษา 2561 โดย
กําหนดใหหลักสูตรรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ/หลักสูตร พรอมทั้งสงตัวแทนเพื่ อเป3น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รายละเอียดการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการโครงการ KPRU Road Show แนะแนวการศึกษาตอ เพื่อประชาสัมพันธ/ เชิญชวน
และใหบริการขอมูลสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ใหกับนักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม
2560 ซึ่งมีโรงเรียนเปzาหมาย จํานวน 16 โรงเรียน (วจ.5.2-5-5)
4. ขJอเสนอแนะเกี่ยวกับการส>งเสริมใหJอาจารย9สรJางผลงานร>วมกับนักศึกษา ซึ่งคณะไดสนับสนุน
ใหอาจารย/เป3นที่ปรึกษาโครงงาน งานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค/ของนักศึกษา และสงเสริมใหมีการนํา
ผลงานไปเผยแพรในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ ในป>การศึกษา 2560 มีอาจารย/ จํานวน 2 ทาน ที่เป3นที่
ปรึกษางานวิจัยและนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ การพั ฒ นาทองถิ่ น สู ประเทศไทย 4.0” ในวั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ/ 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (วจ.5.2-5-6)
รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑ/ขอที่ 5
รหัสเอกสาร
วจ.5.2-5-1
วจ.5.2-5-2
วจ.5.2-5-3
วจ.5.2-5-4
วจ.5.2-5-5
วจ.5.2-5-6

รายการเอกสารหลักฐาน
กําหนดการ Idea to Startup Camp
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ 213/2561 เรื่อง ใหอาจารย/และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
Startup Boot Camp
ภาพกิจกรรมคาย ARI : Academic Research and Innovation
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ 2874/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
KPRU Road Show แนะแนวการศึกษาตอ
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0” (ฉบับการนําเสนอแบบโปสเตอร/)
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รายละเอียดการดําเนินการ
เกณฑ9ขJอที่ 6 : มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองค/ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 พบวา ทุกหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการผานองค/ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน โดยมีหลักสูตรที่บริหารจัดการตามเกณฑ/
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จํานวน 6 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่บริหารจัดการตาม
เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จํานวน 2 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 5.2-6-1 (วจ.
5.2-6-1)
ตารางที่ 5.2-6-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค/ประกอบที่ 1
จํานวนอาจารย9ประจําหลักสูตร/
อาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัตขิ องอาจารย9
ผูJรับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัตขิ องอาจารย9ประจํา
หลักสูตร

คุณสมบัตขิ องอาจารย9ผูJสอน

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนด

เกณฑ9การประเมิน

ผลการประเมิน

1) การเงินและการธนาคาร



-



-



ผาน

2) การจัดการทั่วไป



-



-



ผาน

3) การตลาด



-



-



ผาน

4) การทองเที่ยวและการโรงแรม











ผาน

5) การบัญชี



-



-



ผาน

6) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ



-



-



ผาน

7) นิเทศศาสตร/











ผาน

8) เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ



-



-



ผาน

โปรแกรมวิชา

รายการหลักฐาน : ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑ/ขอที่ 6
รหัสเอกสาร
วจ.5.2-6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ป>การศึกษา 2560 รายหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เปVาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปVาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนประเมิน การบรรลุเปVาหมาย เปVาหมายป0ต>อไป
5.00
6 ขอ
บรรลุเปzาหมาย

คะแนนประเมิน การบรรลุเปVาหมาย
5.00
บรรลุเปzาหมาย

หมายเหตุ

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา / ขJอเสนอแนะในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถJามี)
ผูJรับผิดชอบ
ผูJกํากับดูแลตัวบ>งชี้
อาจารย/การันต/ เจริญสุวรรณ
โทรศัพท9
E-Mail

ผูJจัดเก็บรวบรวมขJอมูล / รายงานผลการดําเนินการ
อาจารย/จักรพันธ/ หวาจอย
นายอมร วรรณารักษ/
081-605-6335
โทรศัพท9
091-837-5149
under_j1@hotmail.com E-Mail
whajoy@gmail.com

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ

195

สรุปผลการประเมินและข<อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
องค=ประกอบคุณภาพ / ตัวบ?งชี้

คะแนน
เฉลี่ย

3.41
2.99
3.08
5
5
5

4.08

5.00
5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00
5.00
4.58

สรุปผล

องค=ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารย&ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารย&ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย&ประจํา
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค=ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค&
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค&
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย&ประจําและนักวิจัย
องค=ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องค=ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค=ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ&ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณ&ของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยทุกองค=ประกอบ

คะแนน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ

วิเคราะหผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน

O

คะแนน
เฉลี่ย

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

5.00

3.41

4.08

ระดับดี

5.00

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

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

คะแนนเฉลี่ย

4.02

5.00

4.21

4.58

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ระดับ
ดี

ระดับดี
มาก

ระดับ
ดี

จํานวน
ตัวบงชี้

I

P

1

6

3.69

2

3

3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ข<อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ข<อเสนอแนะในภาพรวม

สรุปผล

จุดแข็ง
1. ผูบริหารคณะนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารคณะอยางเปAนรูปธรรมโดยเฉพาะหลักการมีสวน
รวม และหลักการกระจายอํานาจ อีกทั้งบุคลากรมีความรับผิดชอบใหความรวมมือรวมใจในการทํางาน
อยางดี ทําใหการดําเนินงานของคณะเกิดผลลัพธ&ในภาพรวมเปAนที่นาพอใจ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการเรียนรูจากประสบการณ&
การปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) เพิ่มขึ้น
2. คณะควรพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะ Productive Learning โดยเรียนรูใน
ชุมชน (Social Lab)
3. คณะควรนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการในการจัดการเรียนการสอน เชน การสอนแบบ
ออนไลน&
4. คณะควรวิเคราะห&ศักยภาพของหลักสูตรที่มีความโดดเดน จัดสรรทรัพยากรที่พัฒนาใหเปAนเอกลักษณ&
(Signature) ของคณะ
5. การกําหนดตัวชี้วัดวามสําเร็จของแผน/โครงการ ตามพันธกิจการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรใหความสําคัญกับตัวชี้วัด ดานผลผลิตและผลลัพธ&
เพื่อการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงแผน/โครงการใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางชัดเจน
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ข<อเสนอแนะรายองค=ประกอบ
องค=ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ผู บริ ห ารคณะควรวิ เ คราะห& ป[ จ จั ย ที่ ส งผลตอคุ ณภาพของหลั กสู ต รหาวิ ธี การปรั บ ปรุ งเพื่ อใหผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่สูงขึ้นนําไปสูการขอรับรองการเปAนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR)
2. คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเปAนไปตามความคาดหวังของ
ผูรับบริการ
3. คณะควรกําหนดวัตถุประสงค&ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและคุณลักษณะตามที่คณะกําหนดใหชัดเจนสามารถวัดได
นําไปสูการกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ และคาเป`าหมายที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถนําผลการประเมิน
ไปใชเปAนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมใหเกิดผลลัพธ&ตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
องค=ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรสนับสนุนใหอาจารย&ประจําหลักสูตรจัดทําขอเสนองานวิจัยขอรับทุนจากแหลงภายนอกและ
สรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยนําไปสูเผยแพรในแหลงที่มีคาระดับคะแนนเพิ่มขึ้นในแตละปa
2. คณะควรสงเสริมใหคณาจารย&ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานภายนอกในลักษณะเปAนทีมวิจัย เพื่อ
กอใหเกิดงานวิจัยขนาดใหญ มีคุณคาและสรางประโยชน&ทั้งแกคณะ และสังคม
3. คณะควรสงเสริม สนับสนุนโดยมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหคณาจารย&ทํางานวิจัยใหมากขึ้น โดยจัดพี่
เลี้ยงงานวิจัย การใหงบประมาณสนับสนุน เปAนตน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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องค=ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การจัดทําแผนการใชประโยชน&สําหรับนักศึกษาควรระบุสิ่งที่นักศึกษาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรม
การใหบริการวิชาการแกสังคม
2. คณะควรใชศักยภาพอาจารย&ประจําในการใหบริการวิชาการกับภาคธุรกิจแบบคิดเงินเพื่อทดแทนรายได
ที่ลดลงจากจํานวนนักศึกษา
องค=ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
-

สรุปผล

ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรสงเสริมการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมุงเนนการสืบสาน อนุรักษ&และ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป[ญญาทองถิ่นรวมกับชุมชน
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องค=ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรทบทวนการวิเคราะห&ความเสี่ยงใหตรงกับบริบทของคณะอยางแทจริง ระบุป[จจัยเสี่ยง วางแผน
บริหารความเสี่ยง ดําเนินการเพื่อใหความเสี่ยงลดลง
2. คณะควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นกลยุทธ&การสอน กลยุทธ&การวัดและการประเมินผล
ตลอดจนรูปแบบการทําวิจัยสมัยใหมสกัดเปAนองค&ความรูนําไปสูการเผยแพรและปรับใชในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจไดอยางมีคุณภาพมาเปAนองค&กรสูการเรียนรู
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก
วัน เดือน ป
ชื่อ-สกุล
ที่รับการตรวจประเมิน
20 กรกฎาคม พ.ศ. ผู3ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย
๒๕๖๑
1.ชื่อ-สกุล : ผูชวยศาสตราจารย&องิ อร ตั้นพันธ&
ตําแหนง : รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย/ผูชวยอธิการบดีฝ6ายวิชาการ/
รักษาการผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 089-7777230
Email : ingorn55@hotmail.com

ตําแหน0ง
ประธาน

๒.ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย& ดร.วิไลลักษณ& รัตนเพียรธัมมะ
ตําแหนง : ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
สังกัด : มหาวิทยาลัยเกริก
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 089-9222786
Email : toytatoo@hotmail.com

กรรมการ

๓.ชื่อ-สกุล: ผูชวยศาสตราจารย&เบญจวรรณ เลาลลิต
ตําแหนง : ผูชวยคณบดีฝ6ายประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 089-6366660
Email : nid_ben@yahoo.com

กรรมการ

ผู3ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย
๔.ชื่อ-สกุล : ผูชวยศาสตราจารย& ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ตําแหนง : รองอธิการบดีฝ6ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ/
อาจารย&ประจําหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร&
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 092-3958324
Email : preeyanuch.pps@hotmail.com

กรรมการ

5. ชื่อ-สกุล: อาจารย&จักรพันธ& หวาจอย
ตําแหนง : หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 09-1837-5149
Email : whajoy@gmail.com

ผูชวยเลขานุการ

6. ชื่อ-สกุล: อาจารย&ชลธิชา แสงงาม
ตําแหนง : อาจารย&ประจําหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 081-8044064
Email : P_panun@hotmail.com

ผูชวยเลขานุการ
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน0ง

8. ชื่อ-สกุล : อาจารย&ประภัสสร กลีบประทุม
ตําแหนง : อาจารย&ประจําหลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่ : 08-9636-9928
Email : prapatsorn.klee@gmail.com

ผูชวยเลขานุการ

9. ชื่อ-สกุล: นายอมร วรรณารักษ&
ผูชวยเลขานุการ
ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะ)
สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนที่: 089-9557989
Email : to9amorn@gmail.com

ภาคผนวก

วัน เดือน ป
ที่รับการตรวจประเมิน
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป2การศึกษา 2560 ระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันศุกร> ที่ 20 กรฎาคม 2561 ณ หCอง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ
วัน เดือน ป2

วันก%อน
วันตรวจ
20 กรฎาคม
2561

กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ%านระบบ
Che Qa Online /ผ%านรูปเล%ม SAR ล%วงหน2าก%อนการประเมิน 7 วัน
12.00 น. เป8นต2นไป คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ เข2าที่พัก ณ แพรพิมพาลัย ไทยสปา & รีสอร?ท
08.20-09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมเพื่อเตรียมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ณ
ห2องประชุมสํานักงานคณบดี
09.00 -09.20 น. กล%าวต2อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ระดับคณะ และ
แนะนําคณะผู2บริหาร และบุคลากร โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
09.20-09.35 น. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ กล%าวแนะนําคณะกรรมการ ฯ
พร2อมแจ2งวัตถุประสงค?และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
09.35-10.00 น. คณะนําเสนอผลการดําเนินงานผ%านวิดีทัศน?
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว%าง
10.30-12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ตรวจเอกสาร สัมภาษณ?
ผู2รับผิดชอบตัวบ%งชี้ และผู2จัดเก็บข2อมูล
- การตรวจการจัดการเรียนการสอนและเก็บข2อมูล
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. สัมภาษณ?ผู2มสี %วนได2ส%วนเสีย (จํานวนตามความเหมาะสม)
สัมภาษณ>
สัมภาษณ>
เวลา (น.)
ณ หCองประชุมสํานักงานคณบดี
ณ หCอง KM Room
13.00-13.30 คณะกรรมการประจําคณะ
ผู2ใช2บัณฑิต
13.30-14.00 คณบดีและรองคณบดี
ตัวแทนศิษย?เก%า/ตัวแทนนักศึกษาปSจจุบัน
14.00-14.30 ตัวแทนคณาจารย?
บุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ : มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข2อมูลผู2มีส%วนได2ส%วนเสียพอสังเขป และมอบให2กับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน ฯ

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว%าง
14.45-16.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ตรวจเอกสาร สัมภาษณ?
ผู2รับผิดชอบตัวบ%งชี้ และผู2จัดเก็บข2อมูล (เพิ่มเติม)
16.00 -17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ประชุม และสรุปผลการประเมิน แจ2งผลการ
ประเมินด2วยวาจา
18.00 เป8นต2นไป - คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เดินทางกลับหน%วยงานต2นสังกัด
หมายเหตุ

1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

