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ก 
คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป.การศึกษา 2560 

คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป/การศึกษา 2560 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
ดBานการประกันคุณภาพตCอหนCวยงานตBนสังกัด และเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยไดBจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามคูCมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงในระดับคณะจะมี
การประเมินใน 5 องค>ประกอบ 13 ตัวบCงชี้ ท่ีสอดคลBองกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 5 พันธกิจ ไดBแกC 
1) สรBางความเขBมแข็งใหBกับชุมชนทBองถ่ิน 2) ผลิตบัณฑิตใหBมีความรูB ทักษะ ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี
คุณภาพ 3) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) บริหารจัดการอยCางมีประสิทธิภาพ พรBอมท้ังแสดงใหB
เห็นถึง จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา/ขBอเสนอแนะในการปรับปรุง และผลการพัฒนาตาม
ขBอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพในรอบป/ท่ีผCานมา เพ่ือใหBการดําเนินงานของคณะ บรรลุตาม
วิสัยทัศน>และพันธกิจท่ีวางไวB และมีการปรับปรุงพัฒนาอยCางตCอเนื่อง 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการท่ียินดีรับเปSนผูBตรวจประเมินใหBกับทางคณะวิทยาการจัดการ 

และขอขอบคุณคณาจารย> เจBาหนBาท่ีของคณะวิทยาการจัดการท่ีรCวมมือรCวมใจในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองใหBสําเร็จลุลCวงดBวยดี ตลอดจนการใหBขBอมูล การนําหลักฐานผลการดําเนินงานตCาง ๆ ประจําป/การศึกษา 

2560 มาประกอบการตรวจประเมินในครั้งนี้ รวมท้ังผูBใชBบัณฑิต ศิษย>เกCา ผูBรับบริการวิชาการ และนักศึกษาท่ี

เสียสละเวลาในการมาใหBขBอมูลอันเปSนประโยชน>ในการสะทBอนภาพของคณะวิทยาการจัดการแกCคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 
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1 
บทสรุปผู	บริหาร 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560 

บทสรุปผู<บริหาร 

คณะวิทยาการจัดการได	ก�อต้ังข้ึนอย�างเป!นทางการ เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2530 ท้ังนี้ในป/จจุบัน  
ป0การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได	ทําการเป4ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป0 จํานวน 8 หลักสูตร 
ได	แก� หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชาได	แก� 1) สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 2) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร>ธุรกิจ 3) สาขาวิชาการตลาด และ 4) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5) หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร>ธุรกิจ 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร> และ 8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ป0 (เทียบโอน) จํานวน 3 หลักสูตร ได	แก� หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1) สาขาวิชาการจัดการ
ท่ัวไป 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร>ธุรกิจ และ 3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีผลการประเมินตนเองในป0การศึกษา 
2560 ในแต�ละองค>ประกอบ ดังนี้ 

รายละเอียดคะแนนประเมินตนเองรายตัวบ�งชี้และรายองค>ประกอบ 

องค=ประกอบคุณภาพ / ตัวบ>งชี้ คะแนน 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค=ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ�งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.41 

4.08 

ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย>ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.99 

ตัวบ�งช้ี 1.3 อาจารย>ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 3.08 

ตัวบ�งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย>ประจํา 5 

ตัวบ�งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 

ตัวบ�งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5 

องค=ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร	างสรรค> 5.00 

5.00 ตัวบ�งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร	างสรรค> 5.00 

ตัวบ�งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย>ประจําและนักวิจัย 5.00 

องค=ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ�งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 5.00 5.00 

องค=ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ�งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

องค=ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ�งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ>ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ
เอกลักษณ>ของคณะ 

5.00 
5.00 

ตัวบ�งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค=ประกอบ 4.58 
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3 
โครงร�างองค�กร (Organization Profile) 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560 

OP
 

โครงร:างองค;กร (Organization Profile) 
 

P1. ลักษณะองค;กร 

ก. สภาพแวดลCอมของคณะวิทยาการจัดการ 

(1) หลักสูตร และบริการ คณะวิทยาการจัดการได$มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยแบ�งเป9น 2 ลักษณะ คือ 

หลักสูตร คณะฯ ได$ปฏิบัติตามข$อกําหนดของหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และได$ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีตามกรอบระยะเวลาของเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ได$แก� หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชา
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร� และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท�องเท่ียวและ
การโรงแรม เน$นการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
ท$องถ่ินควบคู�กันไป  

การบริการ คณะฯ มีการบริการวิชาการโดยการสํารวจความต$องการของชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนอง
ความต$องการของท$องถ่ินในการบริหารจัดการ การตลาด และจัดทําบัญชีครัวเรือน  

(2) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คณะฯ มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 59 คน โดยแบ�งเป9น 2 กลุ�ม คือ 
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 46 คน คิดเป9นร$อยละ 77.97 ของบุคลากรท้ังหมด  และบุคลากรสายสนับสนุน 
13 คน คิดเป9นร$อยละ 22.03 ของบุคลากรท้ังหมด 

บุคลากรสายวิชาการ ต$องผ�านกระบวนการสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�า
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า ท่ีตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีสอน บุคลากรสายสนับสนุน เป9นผู$ท่ีมีทักษะ
หรือความเชี่ยวชาญท่ีสอดคล$องกับตําแหน�งหน$าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด$วยฝUายงานต�าง ๆ ดังนี้   
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 

ปWจจัยหลักมีต�อการปฏิบัติงานท่ีมุ�งม่ันต�อภารกิจของคณะวิทยาการจัดการ ได$แก� งานท่ีปฏิบัติเป9นงาน
ท่ีมีเกียรติ น�าภาคภูมิใจ ได$รับการส�งเสริมให$มีการอบรม/ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู$ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีโอกาสได$พัฒนาความก$าวหน$าทางสายงาน ท้ังสายสอนและสายสนับสนุน 

 (3) สินทรัพย; คณะฯ มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ� และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงานขององค�กร ได$แก�  

อาคารสถานท่ี 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  
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ;ท่ีสําคัญ  
คณะฯ ใช$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนโดยมหาวิทยาลัย ได$แก� 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจ (KPRU MIS) 2) ระบบการบริหารงานบุคคล (e-Personal) 3) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (E-PAR) 4) สื่ออิเล็กทรอนิกส�เพ่ือการเรียนการสอน (e-Learning) 5) ฐานข$อมูลด$านการ
ประกันคุณภาพฯ (CHE QA ONLINE SYSTEM Version III) และ 6) ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน�และ
วิเคราะห�ศักยภาพผู$เรียน 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนโดยคณะ ได$แก� 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย  
2) ระบบจัดการข�าวสารคณะ 3) ระบบรายงานผลบริการวิชาการ และ 4) ระบบการจัดการ มคอ. ออนไลน�  

อุปกรณ�ท่ีสําคัญ ได$แก� 1) เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล 2) คอมพิวเตอร�โน$ตบุlค 3) เครื่องแม�ข�าย
คอมพิวเตอร� 4) Access Point 5) Projector 6) เครื่องโทรศัพท� 7) โทรศัพท�เคลื่อนท่ี 8) กล$องถ�ายรูป และ  
9) เครื่องพิมพ� 

(4) กฎระเบียบขCอบังคับ คณะฯ ได$ดําเนินการภายใต$ กฎระเบียบ และข$อบังคับท่ีสําคัญ ดังนี้ 
ดCานการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
3) เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
4) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) 
5) หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ดCานการวิจัย 

1) นโยบายและยุทธศาสตร�การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)   
2) แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 
3) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 

ดCานการบริหารทรัพยากร 

1) ระเบียบว�าด$วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด$วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 – 7) 
3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. 2544 
4) พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
5) ข$อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2547-2553 
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ข. ความสัมพันธ;ระดับองค;การ 

(1) โครงสรCางและระบบธรรมาภิบาล คณะฯ มีโครงสร$างองค�กร โดยมีคณบดีเป9นผู$นําสูงสุดในการ
จัดการศึกษา มีวาระ 4 ปz มีคณะกรรมการประจําคณะซ่ึงประกอบด$วย คณบดี รองคณบดี ผู$แทนคณาจารย�
ประจําคณะ ผู$ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู$แทนโปรแกรมวิชา ซ่ึงในการบริหารงานได$แบ�งออกเป9น 8 โปรแกรม
วิชา ได$แก� 1) นิเทศศาสตร� 2) การบัญชี 3) การเงินการธนาคาร 4) การตลาด 5) การจัดการท่ัวไป 6) การ
ท�องเท่ียวและการโรงแรม 7) เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ และ 8) คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ภายใต$หลักธรรมาภิบาล  10 
ประการ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ได$แก� หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร�งใส 
(Transparency) หลักการมีส�วนร�วม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติ
ธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ�งเน$นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 (2) ลูกคCาและผูCมีส:วนไดCส:วนเสีย คณะฯ ได$จําแนกเป9น 2 ส�วน คือ กลุ�มลูกค$าและกลุ�มผู$มีส�วนได$

ส�วนเสีย ซ่ึงมีความต$องการ/ความคาดหวังของแต�ละกลุ�ม ดังนี้ 

ลูกคCาและผูCมีส:วนไดCส:วนเสีย ความตCองการ/ความคาดหวัง 

กลุ:มลูกคCา 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปzท่ี 6 
หรือเทียบเท�า 

- แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต  
- ทุนสนับสนุนการศึกษา 
- ข$อมูลของหลักสูตรการเรียนการสอน จุดเด�นของคณะ 
- บรรยากาศ/สิ่งแวดล$อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู$ 

2. นักศึกษาปWจจุบัน - จบการศึกษาตามกําหนดเวลาและมีงานทําตรงตามสาขาวิชา 
- มีความรู$/ทักษะท่ีจาํเป9นต�อการทํางานและเป9นท่ียอมรับจากผู$ร�วมงาน 
- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย�สินขณะศึกษา 
- สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการศึกษาและการดาํรงชีวิตในขณะศึกษา 

3. ผู$รับบริการวิชาการ - มีความรู$และทักษะท่ีเพ่ิมข้ึน 
- การเพ่ิมมูลค�าให$กับผลิตภัณฑ� 
- วิทยากรท่ีมีความรู$ความเช่ียวชาญ 
- เครือข�ายความร�วมมือ 
- สามารถสร$างรายได$ให$กับชุมชน และสามารถพ่ึงพาตนเอง 

กลุ:มผูCมสี:วนไดCส:วนเสีย 

1. ผู$ปกครอง - บุตร/ธิดาเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
- สวัสดิการหอพักท่ีมีความปลอดภัยและเพียงพอต�อความต$องการ 
- ได$รับข$อมลูข�าวสารจากคณะอยู�เสมอ 
- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย�สินของบุตร/ธิดา 
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ลูกคCาและผูCมีส:วนไดCส:วนเสีย ความตCองการ/ความคาดหวัง 

2. ศิษย�เก�า - ได$รับข$อมลูข�าวสารจากคณะและเป9นประโยชน�แก�ศิษย�เก�าอยู�เสมอ 
- เพ่ิมพูนประสบการณ�ทางวิชาชีพแก�ศิษย�เก�า 
- การยกย�อง เชิดชู 
- การพบปะของศิษย�เก�ากับศิษย�ปWจจุบัน 

3. ผู$ใช$บัณฑิต  - บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได$ตามความต$องการขององค�กร 
- ทักษะการใช$ภาษาต�างประเทศ/คอมพิวเตอร� 
- บัณฑิตมีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย� อดทน และมีความเป9นผู$นํา 

 (3) ผูCส:งมอบและคู:ความร:วมมือ คณะฯ ได$จําแนกผู$ส�งมอบและคู�ความร�วมมือ รวมท้ังบทบาทท่ี
เก่ียวข$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 ส�งมอบ
ตรงเวลา มีบริการ
ก�อนและหลังการ
ขายท่ีดี 
2. ดําเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

โทรศัพท�/โทรสาร/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

- สนับสนุนให$คณะได$
ข$อมูลท่ีมีความทันสมัย 
ถูกต$องแม�นยําและ
ครบถ$วน เป9นประโยชน�
ในการเลือกสินค$า 
- สนับสนุนให$เกิดความ
คล�องตัวในการ
ดําเนินการตามพันธกิจ
หลักของคณะฯ 

คู:ความร:วมมือ  

1. ผู$ประกอบการ /
หน�วยงาน ราชการ 

- แหล�งฝ�กงานและ 
ฝ�กสหกิจศึกษา 
- ความร�วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- ได$รับความ
เห็นชอบจาก
โปรแกรมวิชาก�อน
การฝ�กงาน 

โทรศัพท�/โทรสาร/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

พัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา และพัฒนา
หลักสตูรร�วมกัน 

2.
สถาบันอุดมศึกษา
ใน/ต�างประเทศ 

- ความร�วมมือทาง
วิชาการ 
- การแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา 

ข$อตกลงความ
ร�วมมือท่ีเอ้ือ 
ประโยชน�ท้ังสอง
ฝUาย 

โทรศัพท�/โทรสาร/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

สร$างความร�วมมือด$าน
การเรยีนการสอน การ
วิจัย และพัฒนาหลักสตูร
ร�วมกัน 

3. แหล�งสนับสนุน
ทุนวิจัย 

- สนับสนุนทุนวิจัย งานวิจัยมีคุณภาพ โทรศัพท�/โทรสาร/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

พัฒนางานวิจัย และสร$าง
นวัตกรรม 
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กลุ:ม/ประเภท ความสัมพันธ; 
ขCอกําหนดในการ

ปฏิบัติงานร:วมกัน 
ช:องทางการสื่อสาร 

บทบาทในการช:วยสรCาง

นวัตกรรมร:วมกับองค;กร 

4. ชุมชนท$องถ่ิน - ความร�วมมือทาง
วิชาการ การวิจัย 
และเรียนรู$ร�วมกัน 

ข$อตกลงความ
ร�วมมือท่ีเอ้ือ
ประโยชน�ท้ังสอง
ฝUาย 

โทรศัพท�/โทรสาร/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
หนังสือราชการ 

พัฒนางานวิจัย 
เสรมิสร$างความเข$มแข็ง
ให$กับชุมชน และการ
บริการวิชาการ 

2. สภาวการณ;ขององค;กร 

ก. สภาพดCานการแข:งขัน  
 (1) ลําดับในการแข:งขัน คณะวิทยาการจัดการ เป9นคณะท่ีมีการเรียนการสอนด$านบริหารธุรกิจและ
การจัดการ ซ่ึงในภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีการดําเนินการในลักษณะเดียวกันจํานวน 8 แห�ง ได$แก� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นอกจากนี้ในภาคเหนือยังมีมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนอีกจํานวน
มากท่ีมีการเรียนการสอนด$านบริหารธุรกิจและการจัดการ ทําให$มีการแข�งขันท่ีสูงข้ึน ซ่ึงคณะได$ทําการเทียบผล
การดําเนินงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข:งขัน ในปWจจุบันมีการส�งเสริมการเริ่มต$นธุรกิจแบบ 
Startup โดยมีการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเตรียมเข$าสู�ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด$วยนวัตกรรม 
Thailand 4.0 ถือว�าเป9นการสร$างโอกาสในการแข�งขันทางธุรกิจ ทําให$คณะฯ มีการปรับตัวด$านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เช�น การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให$ทันสมัยสอดคล$องกับสถานการณ�
ปWจจุบัน รวมท้ังมีอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน จึงส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว 
 (3) ขCอมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ ใช$แหล�งข$อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข�งขัน จากระบบ CHEQA 
โดยเทียบผลการดําเนินงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด$านศักยภาพของ
อาจารย� คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี การบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ; 

 คณะฯ มีความท$าทายและความได$เปรียบเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญด$านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ 
ความรับผิดชอบต�อสังคม และบุคลากร ดังนี้ 

ความทCาทายเชิงกลยุทธ; ความไดCเปรียบเชิงกลยุทธ; 

- การลดลงของนักศึกษาท่ีเข$ามาสมัครเรียน 
- การบริหารจัดการภายใต$งบประมาณท่ีมีอย�างจํากัด 
- เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
- ทักษะการใช$ภาษาต�างประเทศของนักศึกษา 
- การสร$างงานวิจัยท่ีสามารถใช$ประโยชน�ต�อชุมชนและ

สังคม 
- การบริการวิชาการท่ีก�อให$เกิดรายได$ 

- อาจารย�มีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือตําแหน�งทางวิชาการ 
- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน 

(Work Integrated Learning : WIL) 
- มีอาจารย�ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาต�าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
- ได$รับการยอมรับจากชุมชน 
- บุคลากรมีความตั้งใจในการทํางานและการพัฒนาตนเอง 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยผู$บริหารมีการติดตามผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของระบบงานใน

แต�ละไตรมาสจากรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการใช$กระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามวงจร PDCA และระบบ

การจัดการความรู$ (KM) ในการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานประจําปz และหลักสูตรนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมาใช$ทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินการด$านการเรียนการสอน 
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ส8ว
นน

ํา 

บทที่ 1 
ส8วนนํา 

1. ประวัติความเป>นมา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป�นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได'จัดต้ังต้ังแต�ป+พุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติให'กรมการ
ฝ5กหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เม่ือ 29 กันยายน 2516 ท้ังนี้ในป+การศึกษา 2519 
เป;ดรับนักศึกษาภาคปกติรุ�นแรก ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแต�เดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเป�น
สถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย�างเดียว แต�ด'วยความต'องการของตลาดแรงงาน ทํา
ให'ในป+พุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช'พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2527 มีผลให'
วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ท่ีไม�ใช�วิชาชีพครูได' ดังนั้น จึงมีการผลิตบัณฑิตด'าน
บริหารธุรกิจ 

ท้ังนี้ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือทําหน'าท่ี
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรD ต้ังแต�ป+ พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายให'อาจารยDสุวัฒนD  น'าคณาคุปตD 
ซึ่งดํารงตําแหน�งหัวหน'าภาควิชาเศรษฐศาสตรDและการเมือง คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD  ในขณะนั้น
ทําหน'าท่ีเป�นหัวหน'าคณะวิชาเพ่ือดําเนินการในการจัดต้ังคณะ มีอาจารยDนิยม ชื่นนิรันดรD และอาจารยDประจวบ 
ทิพยDปรีชา มาเป�นผู'ร�วมก�อต้ังด'วย คณะผู'เริ่มก�อต้ังได'ดําเนินการจัดทําร�างหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา 
ตลอดจนอาคารสถานท่ี และวัสดุ ครุภัณฑD เพ่ือเตรียมความพร'อมในการ  เป;ดสอนจนในท่ีสุดได'มีประกาศการ
จัด ต้ังโดยรัฐมนตรีว� าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธD  ทองสมัคร) ได'ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2530 
 คณะวิทยาการจัดการได'ก�อต้ังข้ึนอย�างเป�นทางการ  เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได'เป;ด
สอนในระดับอนุปริญญา (2 ป+แรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชาบัญชี 
แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรDสหกรณD ระดับปริญญาตรี (2 ป+หลัง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาด 
และแขนงเศรษฐศาสตรDสหกรณD   

ป+ พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได'รับงบประมาณจัดสร'างอาคารศูนยDฝ5กประสบการณDวิชาชีพ
ให'กับนักศึกษาของคณะ เป�นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด'วยห'องพักจํานวน 20 ห'อง ห'องจัดประชุมสัมมนา
ห'องปฏิบัติการฝ5กวิชาชีพ ห'องอาหาร โดยใช'ชื่อว�า “อาคารน้ําเพชร” เป;ดให'บริการท่ีพักและการจัดอบรม
สัมมนาแก�บุคคลท่ัวไป โดยปMจจุบันมหาวิทยาลัยเป�นผู'ดูแลและดําเนินกิจการเอง 

ป+ พ.ศ. 2538 ได'มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏข้ึนบังคับใช' ต้ังแต�วันท่ี 25 มกราคม 2538 
มีผลให'เกิด การเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป�น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยน
ชื่อ “คณะวิชา”เป�น “คณะ” โดยตัดคําว�า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหน�งผู'บริหารของคณะ จากเดิมใช'
คําว�า“หัวหน'าคณะวิชา” เป�น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส�งผลให'ต'องมีการเลือกตั้งคณะผู'บริหาร
ของสถาบันใหม�ท้ังหมด 
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ในป+ พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได'รับงบประมาณการก�อสร'างอาคารเรียน ซึ่งได'จากการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2540 ก�อสร'างอาคารเรียน 8 ชั้น เป�นจํานวนเงิน 
42,940,000 บาท โดยทําการก�อสร'างเม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ท้ังนี้ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได'ทําการเป;ดใช'เป�นครั้งแรก โดยได'รับพระราชทาน นามว�า “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือท่ีเรียกกันว�า อาคาร 11 
              ป+ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเป�น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” มีผล
บังคับ ต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีความเป�นอิสระและเป�นนิติบุคคล เป�นส�วนราชการตามกฎหมายว�าด'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 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD 

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

ทําเนียบผูDบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533   อาจารยDสุวัฒนD น'าคณาคุปตD 
1 กุมภาพันธD 2533 - 1 กุมภาพันธD 2537 อาจารยDธารทิพยD ธรรมสอน 
2 กุมภาพันธD 2537- 30 กันยายน 2545 ผู'ช�วยศาสตราจารยDสุวัฒนD น'าคณาคุปตD 
1  ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553  รองศาสตราจารยDธารทิพยD ธรรมสอน 
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557 ผู'ช�วยศาสตราจารยDอนุ ธัชยะพงษD 
22 พฤศจิกายน 2557 – ปMจจุบัน รองศาสตราจารยD ดร.ปาจรียD ผลประเสริฐ 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศนE พันธกิจ และเปGาประสงคE 

อัตลักษณE 
คือ “บัณฑิตจิตอาสา สร'างสรรคDปMญญา พัฒนาท'องถ่ิน” 
นิยาม:   
1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสํานึกเพ่ือส�วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ต้ังใจเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีท้ังแรงกาย 

เวลา ทรัพยDสิน เพ่ือช�วยเหลือผู'อ่ืนหรือสังคมให'เกิด ประโยชนDและความสุขมากข้ึน โดยไม�หวังผลตอบแทน  
2) สร'างสรรคDปMญญา หมายถึง การเป�นผู'ใฝTรู'ใฝTเรียน รักการอ�าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู' ทักษะ 

ความสามารถของตน และแสดงออกผ�านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐDคิดค'น การพูด การแสดงใน
เวทีวิชาการต�าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเป�นประโยชนDต�อส�วนรวม  

3) พัฒนาท'องถ่ิน หมายถึง การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีสร'างโอกาสหรือส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน ชุมชน สังคมให'ดีข้ึน  

เอกลักษณE  
คือ “บัณฑิตจิตบริการ” 
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให'บริการเพ่ือประโยชนDส�วนรวมด'วยความประทับใจ 

ปรัชญา 
 บูรณาการความรู' สู�ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วม 

ปณิธาน 
 สร'างสรรคDคนดี มีคุณธรรม ก'าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย�างเป�นระบบ เพ่ือพบ
ความก'าวหน'า พัฒนาท'องถ่ินและสังคม 

วิสัยทัศนE 
มุ�งเน'นวิชาการ วิชาชีพด'านการบริหารเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน 

พันธกิจ 
1. สร'างความเข'มแข็งให'กับชุมชนท'องถ่ิน 
2. ผลิตบัณฑิตให'มีความรู' ทักษะ ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ 
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 
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เปGาประสงคE 
1. พัฒนาสังคมท'องถ่ินให'เข'มแข็ง พ่ึงพาตนเองได' 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป�นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
3. คณะมีภาพลักษณDท่ีดีเป�นท่ียอมรับจากสังคม 
4. การบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ค8านิยมหลัก: “HAPPY” 
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษยDท่ีดี 
A: Activeness ความกระตือรือร'น 
P: Participation ร�วมแรงร�วมใจ 
P: Practitioner นักปฏิบัติ 
Y: Yield ผลลัพธDท่ีมีคุณภาพ 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 1. เป�นคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดม่ันในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

2. มีความรู' ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใช'ในการ
ปฏิบัติงานได'อย�างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดริเริ่มและสร'างสรรคD สามารถพัฒนาตน พัฒนางานให'มีประสิทธิภาพ 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหD สังเคราะหD และประเมินผลได'  
5. มีความรับผิดชอบ อดทน ซ่ือสัตยD เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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1.3 โครงสรDางการแบ8งส8วนราชการและโครงสรDางการบริหารหน8วยงาน 

1.3.1 โครงสรDางองคEกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะวิทยาการ

ท่ีปรึกษาคณบดี 
คณะกรรมการประจําคณะ 

ประธาน 

โปรแกรมวชิา 

การจัดการท่ัวไป 

การตลาด 

 

การเงินและการ
ธนาคาร 

เศรษฐศาสตร� 
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

 

การบัญชี 

 

นิเทศศาสตร� 

 

การท$องเท่ียว 
และการโรงแรม 

 

หัวหน(าสํานักงาน 

รองคณบดีฝ�าย

บริหารและวิจัย 

งานแผน 

งานการเงิน   
และพัสดุ 

งานจัดหารายได( 

งานวิเทศสัมพันธD

และโครงการ

พิเศษ 

งานบริการ
วิชาการและการ
จัดการความรู( 

งานนวัตกรรม
และการวิจัย 

รองคณบดีฝ�าย
กิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

งานกิจการ
นักศึกษา 

งานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

งานบริการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ�าย

วิชาการ 

งานมาตรฐาน
หลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

งานศูนย�ฝ/ก
ประสบการณ�

รองคณบดีฝ�าย
ประกันคุณภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

งานวิเคราะห�และ
พัฒนาระบบ 

งานส่ือ 
สารสนเทศ 

งานเครือข$ายและ
ฐานข(อมูล

งานศิษย�เก$า
สัมพันธ� 

งานการจัดการ
ความเส่ียง 

งานแนะแนว

การศึกษา 

งาน
ประชาสัมพันธ� 
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1.3.2 โครงสรDางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 
 

  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจําคณะ 
ที่ปรึกษาคณบด ี

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐEศิริ 
หัวหน'างานวิเทศสัมพันธD 

และโครงการพิเศษ 

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
รองคณบดี 

ฝNายวิชาการ 

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญOู 
หัวหน'างานมาตรฐานหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

อ.วีรวรรณ แจDงโมD 
หัวหน'างานแนะแนวการศึกษา 

 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
หัวหน'างานศูนยDฝ5ก 

ประสบการณDวิชาชีพ 

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธE 
หัวหน'างานสื่อสารนักศึกษา 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
หัวหน'างานประกันคุณภาพ

นักศึกษา 

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธE 
หัวหน'างานทุน 

และสวัสดิการนักศึกษา 

อ.พัตราภรณE อารีเอื้อ 
หัวหน'างานเครือข�ายกิจการ

นักศึกษา 

อ.ชญานEนันทE ศิริกิจเสถียร 
หัวหน'างานกิจกรรมพิเศษ 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมยE 
รองคณบดี ฝNายกิจการ

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมยE 
หัวหน'างานศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ผศ.การันตE เจริญสุวรรณ 

รองคณบดี 
ฝNายประกันคุณภาพ 

อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทยE 
หัวหน'างานวิเคราะหDและ

พัฒนาระบบ 

อ.มนตรี ใจแน8น 
หัวหน'างานสื่อสารสนเทศ 

นายวัชรินทรE ปVญญาเสน 
หัวหน'างานเครือข�าย 

และฐานข'อมูลสารสนเทศ 

อ.พัตราภรณE อารีเอื้อ 
งานศิษยDเก�าสัมพันธD 

ผศ.วรรณวณัช ด8อนครDาม 
หัวหน'างานการบริหาร

ความเสี่ยง 

อ.จักรพันธE หวาจDอย 
หัวหน'างานประกันคุณภาพ 

ผศ.อนุ ธัชยะพงษE 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การบัญชี 

อ.พัตราภรณE อารีเอื้อ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 

อ.อนุธิดา เพชรพิมูล 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การเงินและการธนาคาร 

ผศ.ราตรี สิทธิพงษE 
ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตรDธุรกิจ 

ผศ.อิสรียE ด8อนครDาม 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การตลาด 

อ.ธัญรดี บุญปVน 
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศ

ศาสตรD 

ผศ.การันตE เจริญสุวรรณ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การท�องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
ประธานโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรDธุรกิจ 

ประธานโปรแกรมวิชา 

อ.ประภัสสร กลีบประทุม 
หัวหน'างานฝTายแผน 

ผศ.วรภรณE โพธิ์เงิน 
หัวหน'างานการเงิน 

และพัสดุ 

อ.สุภาภรณE หมั่นหา 
หัวหน'างานจัดหารายได' 

อ.วิษณุเดช นันไชยแกDว 
หัวหน'างานบริการวิชาการ

และการจัดการความรู' 

นางสุภาภรณE นุชรุ8งเรือง 
หัวหน'าสํานักงาน 

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง 
หัวหน'างานนวัตกรรม 

และการวิจัย 

ผศ.วรภรณE โพธิ์เงิน 
หัวหน'างานวิเคราะหDความ

คุ'มค�าทางการลงทุน/การเงิน 

อ.พิมพEนารา บรรจง 
หัวหน'างานประชาสัมพันธD 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนทE 
รองคณบดี 

ฝNายบริหารและวิจยั 
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1.4 คณะกรรมการบริหารหน8วยงาน 

 1.4.1 โครงสรDางผูDบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

  

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
รองคณบดีฝ�ายวิชาการ 

 

ผศ.วรภรณ+ โพธ์ิเงิน 
ท่ีปรึกษาคณบดี 

รศ.ดร.ปาจรีย+ ผลประเสริฐ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท+ 
รองคณบดีฝ�ายบริหาร 

และวิจัย 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย+ 
รองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.การันต+ เจริญสุวรรณ 
รองคณบดีฝ�ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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1.4.2 โครงสรDางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป[ดสอนในป/การศึกษา 2560 (จําแนกตามหลักสูตรและระดับการศึกษา) 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
โท 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป - - 1 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด - - 1 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - - 1 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ - - 1 1 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี - - 1 1 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD - - 1 1 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม - - 1 1 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ - - 1 1 

รวมท้ังสิ้น - - 8 8 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 

 
1.6 จํานวนนักศึกษา และจํานวน FTES ของหน8วยงาน 

1.6.1 จํานวนนักศึกษา 

หลักสูตร 
ป/ท่ีรับเขDา 

รวม 
2557 2558 2559 2560 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ 10 6 2 0 18 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 26 26 30 29 111 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 121 102 90 83 396 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ 28 34 47 20 129 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 25 24 25 38 112 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 32 44 39 19 134 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 32 31 43 19 125 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD 23 13 18 10 64 

รวมท้ังสิ้น 297 280 294 218 1,089 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 
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1.6.2 จํานวน SCH และ FTES (จําแนกตามหลักสูตรและภาคการศึกษา) 

หลักสูตร 

SCH  
(ผลรวมจํานวนหน8วยกิต x จํานวน

นักศึกษา) 
FTES 

(SCH/36) 
1/2560 2/2560 3/2560 รวม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 3,193 1,528 107 4,828 134.11 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2,829 1,817 0 4,646 129.06 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1,991 1,757 3 3,751 104.19 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ 1,456 1,120 373 2,949 81.92 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4,431 3,791 486 8,708 241.89 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD 885 525 10 1,420 39.44 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการ
โรงแรม 

1,762 1,168 316 3,246 90.17 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ 1,480 1,374 3 2,857 79.36 

รวมท้ังสิ้น 18,027 13,080 1,298 32,405 900.14 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 

1.7 จํานวนอาจารยEและบุคลากรสายสนับสนุน 

 1.7.1 จํานวนอาจารยE (จําแนกตามหลักสูตรและประเภท) 

หลักสูตร 
ประเภท 

รวม 
ขDาราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารยEประจํา
ตามสัญญาจDาง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 3 5 - 8 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 2 1 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - 4 1 5 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ - 5 - 5 

บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 3 2 1 6 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD 2 4 - 6 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 1 4 - 5 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ 2 3 - 5 

รวมท้ังสิ้น 14 29 3 46 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 
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1.7.2 จํานวนอาจารยE (จําแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา) 

หลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป - 4 4 8 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด - 5 1 6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - 5 - 5 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ - 5 - 5 
บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  - 6 - 6 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD - 2 4 6 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม - 4 1 5 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ - 4 1 5 

รวมท้ังสิ้น - 35 11 46 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 

1.7.3 จํานวนอาจารยE (จําแนกตามหลักสูตร และตําแหน�งทางวิชาการ) 

หลักสูตร 
ตําแหน8งทางวิชาการ 

รวม อาจารยE ผูDช8วย
ศาสตราจารยE 

รอง
ศาสตราจารยE 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 5 2 1 8 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 3 - 6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5 0 - 5 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ 5 0 - 5 
บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  2 4 - 6 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD 3 3 - 6 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 3 2 - 5 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรDธุรกิจ 3 2 - 5 

รวมท้ังสิ้น 29 16 1 46 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 
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1.7.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามประเภทบุคคล)  

ประเภทบุคลากร จํานวน 

ลูกจ'างประจํา 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
พนักงานราชการ 1 
เจ'าหน'าท่ีประจําตามสญัญา 3 
แม�บ'าน 2 

รวมท้ังสิ้น 13 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 

 

1.7.5 รายช่ืออาจารยEประจําท่ีลาศึกษาต8อแบบไม8เต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจําป/การศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ระดับการศึกษาต8อ 

1 อาจารยDวรรณพรรณ รักษDชน ปริญญาเอก 
2 อาจารยDชูเกียรติ เน้ือไม' ปริญญาเอก 
3 อาจารยDจริะ ประสพธรรม ปริญญาเอก 
4 อาจารยDพลอยพรรณ สอนสุวิทยD ปริญญาเอก 
5 อาจารยDพิมกาญดา จันดาหัวดง ปริญญาเอก 
6 อาจารยDประภสัสร กลีบประทุม ปริญญาเอก 
7 อาจารยDเอกวินิต พรหมรักษา ปริญญาเอก 
8 อาจารยDพิมพDนารา บรรจง ปริญญาเอก 
9 อาจารยDคณุัญญา เบญจวรรณ ปริญญาเอก 
10 อาจารยDอนันธิตรา ดอนบันเทา ปริญญาเอก 
11 อาจารยDศริิพร  โสมคําภา ปริญญาเอก 
12 อาจารยDยุชิตา  กันหามิ่ง ปริญญาเอก 
13 อาจารยDประพล  จิตคต ิ ปริญญาเอก 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 
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1.8 งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

 1.8.1 งบประมาณ (จําแนกตามหมวดรายจ�าย) 

หมวดรายจ8าย จํานวน (บาท) 

งบบุคลากร 236,000.00 
งบดําเนินงาน 2,365,600.00 
งบลงทุน - 
งบอุดหนุน (งบประมาณแผ�นดิน) 774,000.00 
รายจ�ายอ่ืนๆ - 

รวมท้ังสิ้น 3,375,600.00 

ข�อมูล ณ วันท่ี 3 ก.ค. 2561 

1.8.2 อาคารสถานท่ี 
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 (อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ท่ีอยู� 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'องฝ5กปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 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 
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1.9 เอกลักษณEหรือวัฒนธรรมองคEกรของหน8วยงาน 

อัตลักษณE: “บัณฑิตจิตอาสา สร'างสรรคDปMญญา พัฒนาท'องถ่ิน”  
เอกลักษณE: “บัณฑิตจิตบริการ” 
วัฒนธรรมองคEกรของหน8วยงาน 

เคารพอาวุโส ตรงต�อเวลา ใช'ทรัพยากรอย�างคุ'มค�า อนุรักษDศิลปวัฒนธรรม 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขDอเสนอแนะของผลการประเมินป/ท่ีผ8านมา  

จากการตรวจผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป+การศึกษา 2559  
ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2560 ณ ห'อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดย
กรรมการผู'ตรวจประเมิน ได'แก� 
 1. ผู'ช�วยศาสตราจารยD ดร.ศศิธร วชิรปMญญาพงศD  ประธานกรรมการ 
 2. ผู'ช�วยศาสตราจารยD ดร.เสนียD พวงยาณี   กรรมการ 

3. ผู'ช�วยศาสตราจารยD ดร.ณัฐนันทD ฐิติยาปราโมทยD  กรรมการ 
4. ผู'ช�วยศาสตราจารยD ดร.รัชนี นิธากร   กรรมการ 
5. อาจารยDจักรพันธD หวาจ'อย    เลขานุการ 
6. อาจารยDวีรวรรณ แจ'งโม'    ผู'ช�วยเลขานุการ 
7. อาจารยDมนตรี ใจแน�น     ผู'ช�วยเลขานุการ 
8. อาจารยDประภัสสร กลีบประทุม    ผู'ช�วยเลขานุการ 
9. นายอมร วรรณารักษD     ผู'ช�วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพได'ให'ข'อเสนอแนะในประเด็นต�างๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให'ดียิ่งข้ึน ซ่ึงคณะได'ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการให'

ข'อเสนอแนะมา ดังปรากฏในตารางต�อไปนี้ 
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ขDอเสนอแนะรายองคEประกอบ 

ขDอเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ป/การศึกษา 2559 

การปรับเปล่ียนและการพัฒนาของหน8วยงาน 
ในป/การศึกษา 2560 

องคEประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1. ควรปรับกลยุทธDการเข'าสู�ตําแหน�งวิชาการท่ีสูงข้ึน 
 
 
2. การประเมินควรแสดงให'เห็นถึงท่ีมาของผลการ
ประเมินรวมถึงได'ผลการประเมินท่ีสอดคล'องกับเกณฑD 
ตัวบ�งชี้ 
3 .  หลักฐานควรสอดคล' อง กับรายละเ อียดการ
ดําเนินการ 
 
4. ควรวิเคราะหDความเชื่อมโยงแผนกิจการนําศึกษาท่ี
ถ�ายทอดลงสู� ตัวบ�งชี้และตัวชี้วัดความสําเร็จ ลงสู�
โครงการท่ีดําเนินกิจกรรม 
5. โครงการท่ีมารองรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด'าน
การวิเคราะหDเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี ควร
เป�นกิจกรรมท่ีเน'นให'นักศึกษา คิดวิเคราะหD และเรียนรู'
ด'วยตนเอง และสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 

-  คณะได' ดํ า เนินการจัดกิจกรรมค� าย ARI : 
Academic Research and Innovation เ พ่ื อ
เป�นการผลักดันให'อาจารยDเข'าสู�ตําแหน�งทาง
วิชาการ 
- มีการจัดทําการประเมินโดยพิจารณาจากเกณฑD
ตัวบ�งชี้ และระบุรายละเอียดของผลท่ีได'รวมถึง
แหล�งในการจัดเก็บข'อมูล 
- ตรวจสอบผลการดําเนินการและพิจารณา
หลักฐานท่ีมีความสอดคล'องและเชื่อมโยง 
-  จัด ทําโครงการ ท่ีสอดคล'อง เชื่ อมโยง กับ
วัตถุประสงคDของแผน 
 
- โครงการวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรู'มุ�งสู�ชุมชน 

องคEประกอบท่ี 2  การวิจัย   

1. ควรดําเนินการให'สามารถเข'าถึงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย ให'เข'าถึงข'อมูลท่ีรอบด'านหลาย
มิติเพียงพอต�อการตัดสินใจเพ่ือการบริหาร 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
และนําข'อมูลมาใช'ในการบริหารงานในระดับ
คณะเพ่ิมมากข้ึน 

องคEประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

1. พัฒนาการจัดทําแผนบริการวิชาการให'มีความชัดเจน 
เช�น เปqาหมาย วัตถุประสงคDของแผน และตัวบ�งชี้ให'
ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการปรับปรุงแผนบริการวิชาการในป+
การศึกษา 2559 

- จัดต้ังคณะกรรมเพ่ือจัดทําการสรํารวจความ
ต'องการบริการวิชาการของชุมชนใน
ป+งบประมาณ 2561 

- จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําป+ งบประมาณ 2651 
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ส�วนนํา 
24 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560 

ขDอเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ป/การศึกษา 2559 

การปรับเปล่ียนและการพัฒนาของหน8วยงาน 
ในป/การศึกษา 2560 

องคEประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรกํากับการดําเนินงานให'เป�นไปตามกระบวนการ 
PDCA และให'อยู�ในช�วงระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 
2. การกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคD
ของแผน ควรสอดรับกับวัตถุประสงคDของแผน 

- มีการกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโดย
มุ�งเน'นพิจารณาให'อยู�ในช�วงระยะเวลาตามรอบ
ของการดําเนินงาน 
- มีการระบุตัวบ�งชี้ให'สอดคล'องและวัตถุประสงคD
ของแผน 

องคEประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1 .  การจัด ทํากลยุทธD ควรแสดง ถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการแข�งขันให'ชัดเจนยิ่งข้ึน 
2. ควรมีการตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให'เห็น
ผลความเสี่ยงท่ีลดลงอย�างต�อเนื่อง 
 
 
 
3. ควรให'บุคลากรสายสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ให'กับคณะ 

- แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรD
ของคณะระยะยาว ป+ 2561-2565 

- รายงานความก'าวหน'าอย�างสมํ่าเสมอ 
- เปรียบเทียบผลจากการจัดการความเสี่ยงกับ

แผนการจัดการความเสี่ยงท่ีวางไว' 
- 3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปMญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางแก'ไข 
- ให'บุคลากรสายสนับสนุนเข'าร�วมโครงการ

ฝ5กอบรมการจัดทําระดับท่ีสูงข้ึน การประเมิน
ค�างาน การวิเคราะหDค�างาน เพ่ือการเข'าสู�
ตําแหน�งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

- ให'บุคลากรสายสนับสนุนเข'าร�วมการอบรม 
เรื่อง การทําวิจัยในงานประจํา (R to R) เม่ือ
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
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25 
ส�วนนํา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป/การศึกษา 2560 

ส8ว
นน

ํา 

ขDอเสนอแนะในภาพรวม 

ขDอเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ป/การศึกษา 2559 

การปรับเปล่ียนและการพัฒนาของหน8วยงาน 
ในป/การศึกษา 2560 

1. ควรวางระบบการกํากับติดตามแผนการดําเนินงาน
ของแผนพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ แผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม พร'อมท้ังทํารายงานนําเสนอ
ผู'บริหารในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
2. ควรพิจารณาตัวบ�งชี้ความสําเร็จให'สะท'อนถึง
คุณภาพและการพัฒนาของคณะ 
 
3. การผลิตบัณฑิต ควรมุ�งเน'นการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา
นักศึกษาให'มีทักษะด'านความคิดสร'างสรรคD ความ
เชื่อม่ันในตัวเอง กล'าแสดงออก การแก'ไขปMญหาเฉพาะ
หน'า 
4. ควรปรับกระบวนการคัดเลือกสถานประกอบการ ใน
การฝ5กประสบการณDวิชาชีพของนักศึกษา ให'ตรงศาสตรD
วิชาชีพและเป�นสถานประกอบการท่ีมีการดําเนินการ
เต็มรูปแบบอย�างมีมาตรฐาน 

- มีการประชุมคณะกรรมการฝTายกิจการฯ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานและนําข'อสรุปมาเป�น
แนวทางในการปรับปรุงแผนต�างๆ เพ่ือเสนอต�อ
ผู'บริหารตามรอบทุกๆ 3 เดือน 
-  ปรับ ตัวบ� งชี้ ท่ี สอดคล'อง กับกลยุทธD  และ
มาตรการของแผนท่ีทําให'มองเห็นภาพการพัฒนา
และคุณภาพของคณะได'อย�างชัดเจน 
-  โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธD
วิทยาการ 
 
 
- มีการแจ'งให'อาจารยDท่ีปรึกษาช�วยกันคัดกรอง
สถานประกอบการในการฝ5กประสบการณD
วิชาชีพของนักศึกษาท่ีมีการดําเนินการอย�างเต็ม
รูปแบบ และควรให'ตรงกับศาสตรDวิชาชีพ 
- มีการจัดทําการประเมินโดยพิจารณาจากเกณฑD
ตัวบ�งชี้ และระบุรายละเอียดของผลท่ีได'รวมถึง
แหล�งในการจัดเก็บข'อมูล 
- ตรวจสอบผลการดําเนินการและพิจารณา
หลักฐานท่ีมีความสอดคล'องและเชื่อมโยง 
-  จัด ทําโครงการ ท่ีสอดคล'อง เชื่ อมโยง กับ
วัตถุประสงคDของแผน 
- โครงการวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรู'มุ�งสู�ชุมชน 

1. ควรส�งเสริมให'มีผลงานวิชาการในด'านอ่ืน ๆ เช�น 
เอกสาร/ตํารา ท่ีมีคุณภาพหรือมีงานวิจัยท่ีเผยแพร�
ในระดับนานาชาติ 

 
2. ควรนําข'อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย

มาใช' ในการบริหารงานในระดับคณะให' เ กิ ด
ประโยชนDมากข้ึน 

- จัดโครงการเพ่ือส�งเสริมให'คณาจารยDจัดทํา
ผลงานวิชาการและมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ เช�น โครงการ Happy money 
research และโครงการค�าย AIR 

- พัฒนาระบบสานสนเทศเ พ่ือการบริหาร
งานวิจัย และนําข'อมูลมาใช'ในการบริหารงาน
ในระดับคณะเพ่ิมมากข้ึน 



 



 

   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

27 
ตัวบ�งช้ีที่ 1.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

1.1 

บทที่ 2 
ส=วนสําคัญ 

  
องค?ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ=งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ=งช้ี ผลลัพธ� 
คําอธิบายตัวบ=งช้ี ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะท*อนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
เกณฑ?การประเมิน ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการได*จัดให*มีการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรอัน
เป5นไปตามเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาป6จจุบัน ซ่ึงปรากฏผลการประเมินดังตารางท่ี 1.1-0-1 โดยมี
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตรเท�ากับ (27.31/8) = 3.41 อยู�ในระดับคุณภาพดี 

ตารางท่ี 1.1-0-1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ลําดับ โปรแกรมวิชา คะแนนประเมนิ 

1 การเงินการและการธนาคาร 3.29 
2 การจัดการท่ัวไป 3.49 
3 การตลาด 3.94 
4 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 3.02 
5 การท�องเท่ียวและการโรงแรม 3.27 
6 การบัญชี 3.37 
7 นิเทศศาสตร� 3.53 
8 เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 3.40 

ผลรวมของค=าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 27.31 

   

คะแนนท่ีได*  =  
ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ
      

  =  27.31 
8     

  =  3.41 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.1 
28 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.1.0-1 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปIการศึกษา 2560 รายหลักสูตร 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย เปNาหมายป0ต=อไป 

3.35 27.31 3.41  บรรลุเปJาหมาย 3.45 

     

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย หมายเหตุ 

3.35 27.31 3.41  บรรลุเปJาหมาย  
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา / ขSอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถSามี) 

- 

 
ผูSรับผิดชอบ 

ผูSกํากับดูแลตัวบ=งช้ี ผูSจัดเก็บรวบรวมขSอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 

อาจารย�การันต� เจริญสุวรรณ นายอมร วรรณารักษ� 

โทรศัพท? 081-6056335 โทรศัพท? 089-9557989 

E-Mail under_j1@hotmail.com E-Mail to9amorn@gmail.com 
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29 
ตัวบ�งช้ีที่ 1.2 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

1.2 

องค9ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ@งช้ีท่ี  1.2 อาจารย9ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ@งช้ี ป�จจัยนําเข�า 
คําอธิบายตัวบ@งช้ี การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป&นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต�องการบุคลากรท่ีมีความรู�

ความ สามารถ และความลุ�มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและการพัฒนาองค7
ความรู� ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย7ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธ7
กับหลักสูตรท่ีเป8ดสอนในสัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน�นของหลักสูตร 

เกณฑ9การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค�าร�อยละของอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป&น 
คะแนนระหว�าง 0-5 ค�าร�อยละของอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
กําหนดให�เป&นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 40 ข้ึนไป 

 

ผลการดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารย7ประจําคณะในปAการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 46 คน 
ปฏิบัติงานจริง 46 คน ดังตารางท่ี 1.2-0-1 มีอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 11 คน  
คิดเป&นร�อยละ (11/46) x 100 = 23.91 เม่ือคํานวณคะแนนได�เท�ากับ (23.91/40) x 5 = 2.99 

ตารางท่ี 1.2-0-1 จํานวนอาจารย7ผู�ปฏิบัติงานจริงจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ลําดับ โปรแกรมวิชา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1 การเงินและการธนาคาร 0 5 5 
2 การจัดการท่ัวไป  4 4 8 
3 การตลาด 1 5 6 
4 คอมพิวเตอร7ธุรกิจ 0 5 5 
5 การท�องเท่ียวและการโรงแรม 1 4 5 
6 การบัญชี 0 6 6 
7 นิเทศศาสตร7   4 2 6 
8 เศรษฐศาสตร7ธุรกิจ 1 4 5 

รวม 11 35 46 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.2 
30 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 
1. คํานวณค�าร�อยละของอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร  

 =  จํานวนอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย7ประจําคณะท้ังหมด

� 100  

 

  =   
11
46 � 100 

 
  =  23.91 

2. แปลงค�าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  = 
ร�อยละของอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร�อยละของอาจารย7ประจําคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีกาํหนดให�เป&นคะแนนเต็ม 5
� 5 

 

  = 
23.91

40
� 5 

 
    คะแนนท่ีไดK =  2.99 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.2-0-2 รายงานข�อมูลบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปAการศึกษา 2560 
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31 
ตัวบ�งช้ีที่ 1.2 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

1.2 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย เปOาหมายป0ต@อไป 

ร�อยละ 
23.40 

ค�าร�อยละของอาจารย7ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก=23.91

ดังนั้นคะแนนท่ีได�เท�ากับ 2.99 

2.99  บรรลุเปLาหมาย ร�อยละ 28.00 

     

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย หมายเหตุ 
ร�อยละ 
23.40 

ค�าร�อยละของอาจารย7ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก=23.91

ดังนั้นคะแนนท่ีได�เท�ากับ 2.99 

2.99  บรรลุเปLาหมาย  

 
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา / ขKอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถKามี) 

- 

 
ผูKรับผิดชอบ 

ผูKกํากับดูแลตัวบ@งช้ี ผูKจัดเก็บรวบรวมขKอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย7 ดร.เพชรา บุดสีทา นายอมร วรรณารักษ7 

โทรศัพท9 063-162-3515 โทรศัพท9 089-955-7989 

E-Mail dr.aung1962@outlook.co.th E-Mail to9amorn@gmail.com 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.3 
32 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

องค7ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ@งช้ีท่ี  1.3 อาจารย7ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน@งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ@งช้ี ป�จจัยนําเข�า 
คําอธิบายตัวบ@งช้ี สถาบันอุดมศึกษาถือเป%นขุมป�ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต�อง

ส�งเสริมให�อาจารย0ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค0ความรู�ใน
ศาสตร0สาขาวิชาต�าง ๆ อย�างต�อเนื่องเพ่ือนําไปใช�ในการเรียนการสอน รวมท้ังการ
แก�ไขป�ญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป%นสิ่งสะท�อนการ
ปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย0ตามพันธกิจ 

เกณฑ7การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค�าร�อยละของอาจารย0ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป%น 
คะแนนระหว�าง 0-5 ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ี
กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารย0ประจําคณะในป@การศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 46 คน 
ปฏิบัติงานจริง 46 คน ดังตารางท่ี 1.3-0-1 มีอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการจํานวน 17 คน 
คิดเป%นร�อยละ (17/46) x 100 = 36.96 เม่ือคํานวณคะแนนได�เท�ากับ (36.96/60) x 5 = 3.08 

ตารางท่ี 1.3-0-1 จํานวนอาจารย0ผู�ปฏิบัติงานจริง จําแนกตามตําแหน�งทางวิชาการ 

ลําดับ โปรแกรมวิชา 
จํานวน (คน) 

รวม 
รองศาสตราจารย7 ผูFช@วยศาสตราจารย7 

1 การเงินและการธนาคาร 0 0 0 
2 การจัดการท่ัวไป  1 2 3 
3 การตลาด 0 3 3 
4 คอมพิวเตอร0ธุรกิจ 0 0 0 
5 การท�องเท่ียวและการโรงแรม 0 2 2 
6 การบัญชี 0 4 4 
7 นิเทศศาสตร0   0 3 3 
8 เศรษฐศาสตร0ธุรกิจ 0 2 2 

รวม 1 16 17 

 
1. คํานวณค�าร�อยละของอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการตามสูตร 

  =  
จํานวนอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวชิาการ

จํานวนอาจารย0ประจําคณะท้ังหมด
x 100 
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33 
ตัวบ�งช้ีที่ 1.3   

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

1.3 

รายละเอียดการดําเนินการ 

  = 
17

46
x 100 

  = 36.96 

2. แปลงค�าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  =  
ร�อยละของอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ

ร�อยละของอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการท่ีกําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5

x 5 

  = 
36.96

60
x 5 

   คะแนนท่ีไดF  = 3.08 

 
 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.3-0-1 รายงานข�อมูลบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจําป@การศึกษา 2560 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.3 
34 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย เปNาหมายป0ต@อไป 

ร�อยละ 
34.04 

ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําท่ีดาํรง
ตําแหน�งทางวิชาการ=36.96 ดังน้ัน

คะแนนท่ีได�เท�ากับ 3.08  

3.08  บรรลุเปKาหมาย ร�อยละ 39.00 

     

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย หมายเหตุ 

ร�อยละ 
34.04 

ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําท่ีดาํรง
ตําแหน�งทางวิชาการ=36.96 ดังน้ัน

คะแนนท่ีได�เท�ากับ 3.08  

3.08  บรรลุเปKาหมาย  

 
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา / ขFอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถFามี) 

- 

 
ผูFรับผิดชอบ 

ผูFกํากับดูแลตัวบ@งช้ี ผูFจัดเก็บรวบรวมขFอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย0 ดร.เพชรา บุดสีทา นายอมร วรรณารักษ0 

โทรศัพท7 063-162-3515 โทรศัพท7 089-955-7989 

E-Mail dr.aung1962@outlook.co.th E-Mail to9amorn@gmail.com 
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35 
ตัวบ�งช้ีที่ 1.4   

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

1.4 

องค:ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบAงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทAาตAอจํานวนอาจารย:ประจํา 
ชนิดของตัวบAงช้ี ป�จจัยนําเข�า 

คําอธิบายตัวบAงช้ี 

ป�จจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส�วนของนักศึกษาต�อ
อาจารย) ท่ีจะต�องสอดคล�องกับศาสตร)ในแต�ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมี
ความเช่ือมโยงไปสู�การวางแผนต�างๆ เช�น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย) เป5าหมายการ
ผลิต บัณฑิต ดังน้ัน คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย)ประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง ไม�เกินจํานวนเหมาะสม 

เกณฑ:การประเมิน - ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย)ประจําน�อยกว�าหรือเท�ากับเกณฑ)มาตรฐาน
กําหนดเป:นคะแนน 5 
- ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย)ประจํามากกว�าเกณฑ)มาตรฐานให�คํานวณหาค�า

ความแตกต�างระหว�างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย)ประจํากับเกณฑ)มาตรฐาน และนําค�า
ความแตกต�างมาพิจารณาดังน้ี  
- ค�าความแตกต�างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย)ประจําท่ีสูงกว�าเกณฑ)มาตรฐาน

ตั้งแต�ร�อยละ 20 กําหนดเป:นคะแนน 0 
- ค�าความแตกต�างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย)ประจําท่ีสูงกว�าเกณฑ)มาตรฐาน

ตั้งแต�ร�อยละ 0.01 และไม�เกินร�อยละ 20 ให�นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ)ตามสูตรเพ่ือเป:น
คะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ 

 

ผลการดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารย)ประจําคณะในป?การศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 46 คน และมี
ค�า FTES ดังตารางท่ี 1.4-0-1 โดยใช�เกณฑ) 25:1 เม่ือคํานวณร�อยละของค�าความแตกต�างระหว�างจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย)ประจําได�เท�ากับ (19.57-25)/25 x 100 = -21.72 คิดเป:นคะแนนเท�ากับ 5  

ตารางท่ี 1.4-0-1 ค�า FTES ต�อจํานวนอาจารย) 

ลําดับ โปรแกรมวชิา FTES จน.อาจารย: 
FTES/ 

จน.อาจารย: 
รKอยละของคAา 
ความแตกตAาง 

คะแนน 

1 การท�องเท่ียวและการโรงแรม 90.17 5 18.03 -27.88 5 
2 เศรษฐศาสตร)การเงินการคลัง 79.36 5 15.87 -36.52 5 
3 การตลาด 129.06 6 21.51 -13.96 5 
4 นิเทศศาสตร) 39.44 6 6.57 -73.72 5 
5 การจัดการท่ัวไป 134.11 8 16.76 -32.96 5 
6 การบัญชี 241.89 6 40.31 61.24 0 
7 การเงินและการธนาคาร 104.19 5 20.84 -16.64 5 
8 คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 81.92 5 16.38 -34.48 5 

รวม/เฉลี่ย 900.14 46.00 19.57 -21.72 5 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

1. คํานวณหาค�าความแตกต�างจากเกณฑ)มาตรฐานและนํามาคิดเป:นค�าร�อยละตามสูตร 

 =  
� สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต�อจํานวนอาจารย)ประจําท่ีเป:นจริง
� - � สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต�อจํานวนอาจารย)ประจําตามเกณฑ)มาตรฐาน�
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวนอาจารย)ประจําตามเกณฑ)มาตรฐาน

x 100 

 

 = 
19.57 - 25

25
x 100 

 

 = -21.72 
 

2. นําค�าร�อยละจากข�อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) ค�าร�อยละท่ีน�อยกว�าหรือเท�ากับร�อยละ 0 คิดเป:น 5 คะแนน 
2.2) ค�าร�อยละท่ีมากกว�าหรือเท�ากับร�อยละ 20 คิดเป:น 0 คะแนน 
2.3) ค�าร�อยละท่ีมากกว�าร�อยละ 0 แต�น�อยกว�าร�อยละ 20 ให�นํามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
ดังนั้น คะแนนท่ีไดK = 5 
  

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.4-0-1 รายงานข�อมูล FTES คณะวิทยาการจัดการ ประจําป?การศึกษา 2560 
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1.4 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปSาหมาย เปSาหมายป0ตAอไป 
ร�อยละของ
ค�าความ

แตกต�าง ≤ 0 

ร�อยละ -21.72 ค�าร�อยละท่ี ≤ 0 คิดเป:น
คะแนน 5 

5.00  บรรลุเป5าหมาย ร�อยละของค�าความ
แตกต�าง ≤ 0 

     

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปSาหมาย หมายเหตุ 
ร�อยละของ
ค�าความ

แตกต�าง ≤ 0 

ร�อยละ -21.72 ค�าร�อยละท่ี ≤ 0 คิดเป:น
คะแนน 5 

5.00  บรรลุเป5าหมาย  

 
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

โอกาสการพัฒนา / ขKอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถKามี) 

- 

 
ผูKรับผิดชอบ 

ผูKกํากับดูแลตัวบAงช้ี ผูKจัดเก็บรวบรวมขKอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย) ดร.เพชรา บุดสีทา นายอมร วรรณารักษ) 

โทรศัพท: 063-162-3515 โทรศัพท: 089-955-7989 

E-Mail dr.aung1962@outlook.co.th E-Mail to9amorn@gmail.com 
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องค8ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต(สกอ.) 
ตัวบAงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบAงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบAงช้ี คณะควรจัดบริการด�านต�าง ๆ ให�นักศึกษาและศิษย$เก�าในกิจกรรมท่ีเป(นประโยชน$กับ
นักศึกษา เพ่ือการดํารงชีวิตอย�างมีความสุขและคุ�มค�าในระหว�างการใช�ชีวิตในคณะ 
ต้ังแต�การให�คําปรึกษา ท้ังด�านวิชาการและการใช�ชีวิต จัดบริการข�อมูลหน�วยงานท่ี
ให�บริการ เช�น ทุนกู�ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน 
แหล�งข�อมูลการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ การเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ข�อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป(นแก�
นักศึกษาและศิษย$เก�า โดยการให�บริการท้ังหมดต�องให�ความสําคัญกับการบริการท่ีมี
คุณภาพและเกิดประโยชน$แก�ผู�รับบริการอย�างแท�จริง 

  
เกณฑ8การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข�อ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑ8 

ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ8มาตรฐาน 

  1) การจัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช�ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ 

  
2) มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให�บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก�นักศึกษา 

  3) จัดกิจกรรมเตรยีมความพร�อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 

  
4) ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อไม�ต่ํากว�า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

  
5) นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล เพ่ือส�งให�ผล
การประเมินสูงข้ึนหรือเป(นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  6) ให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป(นประโยชน$ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย$เก�า 
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1.5 

ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขJอท่ี 1 : การจัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช�ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการให�คําปรึกษาทางวิชาการและการใช�ชีวิตแก�นักศึกษา

ในคณะดังนี้ 
         1. มหาวิทยาลัยมีการแต�งต้ังอาจารย$ท่ีปรึกษาเพ่ือรับผิดชอบกํากับดูแลและให�คําปรึกษาแก�นักศึกษา 
โดยให�ทางหลักสูตรเป(นผู�พิจารณาอาจารย$ท่ีปรึกษาประจําหมู�เรียนตามความเหมาะสม (วจ.1.5-1-1) 
         2. คณะฯ ได�นําคู�มืออาจารย$ท่ีปรึกษาท่ีจัดทําโดยกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใช�เพ่ือเป(น
แนวทางการให�คําปรึกษาท้ังทางวิชาการและการใช�ชีวิตแก�นักศึกษา (วจ.1.5-1-2) 

3. คณะฯ มีการจัดทําแฟEมข�อมูลนักศึกษาซ่ึงประกอบด�วย ข�อมูลด�านครอบครัว ข�อมูลด�านสุขภาพ
และบุคคลใกล�ชิด เพ่ือใช�เป(นข�อมูลสารสนเทศของคณะในการติดต�อและติดตามในกรณีฉุกเฉินได� (วจ.1.5-1-3) 

4. คณะฯ จัดให�มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ช�วงเปIดภาคการศึกษาใหม�ของทุกปJ เพ่ือแนะนํา
บริบทแวดล�อมของคณะ เช�น ประวัติความเป(นมา ห�องเรียน อาจารย$ประจําคณะ รุ�นพ่ีและทีมสโมสรของ
คณะ เป(นต�น นอกจากนี้แล�วยังมีการเสริมในเรื่องของการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป(นการสร�างความ
เข�าใจและเตรียมความพร�อมให�แก�นักศึกษาใหม�ของคณะ (วจ.1.5-1-4) 

5. ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพของคณะฯ ได�จัดให�คําปรึกษาแก�นักศึกษาเก่ียวกับการเตรียมฝ3ก
ประสบการณ$วิชาชีพ เช�น ข้ันตอนในการออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ  ก า ร ห า ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี
เหมาะสม การหาสถานท่ีพักอาศัยและการเตรียมปฏิบัติในระหว�างการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ตลอดจนการ
ออกนิเทศและการรับปรึกษาเพ่ือแก�ปLญหาในช�วงขณะมีการออกฝ3กงานจนจบการฝ3กประสบการณ$ 

 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ$ข�อท่ี 1 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.5-1-1 คําสั่งแต�งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาหมู�เรียน ประจําป# 2560 
วจ.1.5-1-2 คู�มืออาจารย�ท่ีปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 
วจ.1.5-1-3 แฟ/มข1อมูลนักศึกษา 
วจ.1.5-1-4 สรุปผลการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ป#การศึกษา 2560 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขJอท่ี 2 : มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให�บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการให�ข�อมูลของหน�วยท่ีให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา ซ่ึงการให�ข�อมูลข�าวสาร ความเคลื่อนไหวต�าง ๆ ของทางคณะจะคํานึงถึง
ความสะดวกในการเข�าถึงข�อมูลต�าง ๆ ของนักศึกษา โดยมีการนําเสนอช�องทางท่ีหลากหลายได�แก� 
 1. คู�มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� คณะฯ ได�จัดทําคู�มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� โดยแนะนําข�อมูล
ท่ัวไปเก่ียวกับคณะ เช�น อาจารย$ประจําคณะ ทีมสโมสร ทําเนียบห�องต�าง ๆ ภายในคณะ และการแนะนํา
การเรียน การใช�ชีวิตตลอดจนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจและปฏิบัติตัวได�ถูกต�อง  
(วจ.1.5-2-1) 
 2. บอร$ดประชาสัมพันธ$ คณะวิทยาการจัดการ ติดต้ังบริเวณด�านหน�าตึกคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ$ข�าวสารต�าง ๆ ให�กับนักศึกษา เช�น ปฏิทินการจัดกิจกรรมของฝOายกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา การกู�ยืมเพ่ือการศึกษา แจ�งกําหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครงานการจัดอบรมสัมมนา 
การศึกษาต�อ ผลงานอาจารย$และนักศึกษาท่ีได�รางวัล ข�าวการประกวดแข�งขัน ข�าวกิจกรรมต�าง ๆ ของฝOาย
กิจการนักศึกษา ฯลฯ (วจ.1.5-2-2) 
 3. แผนผังท่ีต้ังของหน�วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการเพ่ือให�นักศึกษาสามารถติดต�อขอรับการ
บริการในด�านต�าง ๆ ของคณะ (วจ.1.5-2-3) 
 4. ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ เปIดให�บริการให�คําปรึกษากับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกวัน
ต้ังแต�เวลา 9.00 – 16.30 ในด�านการเตรียมความพร�อมก�อนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ การเลือกสถาน
ประกอบการ การเขียนสมุดบันทึก การส�งตัวนักศึกษาออกฝ3กประสบการณ$ รวมท้ังการจัดตารางให�อาจารย$
ในคณะได�ออกไปนิเทศติดตามผลการฝ3กปฏิบัติงาน (วจ.1.5-2-4) 
 5. website คณะวิทยาการจัดการ http://management.kpru.ac.th/ เพ่ือประชาสัมพันธ$ข�าวสาร
ต�าง ๆ ให�กับนักศึกษา เช�น ปฏิทินการจัดกิจกรรมของฝOายกิจการนักศึกษาทุนการศึกษา การกู�ยืมเพ่ือ
การศึกษา แจ�งกําหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครงานการจัดอบรมสัมมนา การศึกษาต�อ ผลงานอาจารย$
และนักศึกษาท่ีได�รางวัล ข�าวการประกวดแข�งขัน ข�าวกิจกรรมต�าง ๆ ของฝOายกิจการนักศึกษา ฯลฯ พร�อม
ภาพประกอบ (วจ.1.5-2-5) 
 6. Facebook คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือประชาสัมพันธ$ข�าวสารต�าง ๆ ให�กับนักศึกษา เช�น ปฏิทิน
การจัดกิจกรรมของฝOายกิจการนักศึกษาทุนการศึกษา การกู�ยืมเพ่ือการศึกษา แจ�งกําหนดการจัดกิจกรรม 
การรับสมัครงานการจัดอบรมสัมมนา การศึกษาต�อ ผลงานอาจารย$และนักศึกษาท่ีได�รางวัล ข�าวการ
ประกวดแข�งขัน ข�าวกิจกรรมต�าง ๆ ของฝOายกิจการนักศึกษา ฯลฯ พร�อมภาพประกอบ (วจ.1.5-2-6) 
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 นอกจากนี้ภายในเว็บไชต$ ของคณะวิทยาการจัดการยังมีสายตรงรองกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเป(นช�องทางในการให�คําปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องต�าง ๆ  
 7. Page ฝOายกิจการนักศึกษาฯ คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือประชาสัมพันธ$ข�าวสารต�าง ๆ ให�กับ
นักศึกษา เช�น สถานท่ีต้ังของหน�วยงานต�างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปฏิทินการจัดกิจกรรมของฝOายกิจการ
นักศึกษา แหล�งทุนการศึกษา การกู�ยืมเพ่ือการศึกษา แจ�งกําหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครงาน การจัด
อบรมสัมมนา การศึกษาต�อ ผลงานอาจารย$และนักศึกษาท่ีได�รางวัล ข�าวการประกวดแข�งขัน ข�าวกิจกรรม
ต�าง ๆ ของฝOายกิจการนักศึกษา ฯลฯ พร�อมภาพประกอบ (วจ.1.5-2-7) 
 8. กลุ�มไลน$ (Line Group) คณะฯ ได�มีการสร�างกลุ�มไลน$สําหรับกลุ�มนักศึกษาทีมสโมสรของคณะ 
และหัวหน�าหมู�เรียนทุกชั้นปJของคณะ เพ่ือใช�เป(นช�องทางในการส�งข�อมูลข�าวสาร และรับปรึกษาปLญหาจาก
นักศึกษาท้ังในเรื่องการทํางานและเรื่องการเรียน (วจ.1.5-2-8) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ$ข�อท่ี 2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.5-2-1  คู�มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 

วจ.1.5-2-2 ภาพบอร$ดประชาสมัพันธ$คณะวิทยาการจัดการ 

วจ.1.5-2-3 ภาพแผนผังท่ีตั้งหน�วยงาน 

วจ.1.5-2-4 ตารางเตรียมฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ 

วจ.1.5-2-5 หน�า เว็บไซต$ของคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.1.5-2-6 หน�า Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.1.5-2-7 หน�า Page ของฝOายกิจการนักศึกษา 
วจ.1.5-2-8 หน�า Line Group ของคณะวิทยาการจัดการ 
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���� เกณฑ8ขJอท่ี 3 : จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�
นักศึกษา โดยดําเนินการเป(น 2 รูปแบบดังนี้  
 1. ดําเนินการโดยคณะ ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการได�จัดให�นักศึกษาออกฝ3ก
ประสบการณ$วิชาชีพ/ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะและวิทยาการจัดการการเรียนรู�การทํางานให�แก�
นักศึกษาเม่ือจบการศึกษา โดยแต�ละหลักสูตรจะมีการจัดกิจกรรมเตรียมฝ3กประสบการณ$ตามทักษะของแต�
ละสาขาวิชา เช�น การใช�เครื่องสํานักงาน การจัดทําประวัติส�วนตัวเป(นภาษาอังกฤษ (Resume) การใช�
โปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป เป(นต�น  
             นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการเตรียมความพร�อมให�นักศึกษาก�อนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพในทุก
หลักสูตร โดยแบ�งการจัดกิจกรรมออกเป(น 2 ระยะ คือ 

1) ก�อนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพของคณะจะมีการจัดตาราง
เตรียมฝ3กประสบการณ$โดยเสริมทักษะในด�านต�าง ๆ ท่ีจําเป(นต�อการนําไปใช�ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ เช�น 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูป การใช�วัสดุสํานักงาน เป(นต�น (วจ.1.5-3-1) 

2) หลังจบการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ คณะได�มีการจัดกิจกรรมปLจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยได�จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ$ในการฝ3กประสบการณ$วิชาชีพในสถานประกอบการ
ต�าง ๆ ระหว�างรุ�นพ่ี และรุ�นน�อง ซ่ึงจะมีตัวแทนของนักศึกษาในแต�ละโปรแกรมมาร�วมในการแลกเปลี่ยน
พร�อมให�ข�อมูลคําแนะนําเก่ียวกับการเตรียมความพร�อมก�อนออกฝ3กประสบการณ$แก�รุ�นน�อง นอกจากนี้แล�ว
ยังได�เชิญสถานประกอบการมาบรรยายให�ข�อมูลในเรื่องตําแหน�งงานท่ีต�องการเปIดรับสมัคร และสถาบันแนะ
แนวการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีสนใจอยากศึกษาด�านภาษาพร�อมหาประสบการณ$การทํางานใน
ต�างประเทศ ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล�าวทําให�นักศึกษาได�รับความรู� และมีโอกาสในการมองหาโอกาสในการ
ทํางานเม่ือสําเร็จในการศึกษา (วจ.1.5-3-2) 
 2. ดําเนินการรAวมกับกองพัฒนานักศึกษา คณะฯ ร�วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรม
สําหรับการเตรียมความพร�อมให�นักศึกษาเพ่ือการทํางานก�อนสําเร็จการศึกษาประจําปJการศึกษา 2560 โดย
มีการจัดหัวข�อให�ความรู�  ดังนี้ 
             - วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได�จัดโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู�ความสําเร็จ เพ่ือเตรียมพร�อมในการปรับปรุงด�านบุคลิกภาพท่ี
ช�วยสร�างความประทับใจในการเตรียมความพร�อมสมัครงาน และการปรับตัวให�เหมาะสมกับท่ีทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา (วจ.1.5-3-3) 
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             - วันท่ี 26 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได�จัดโครงการ
อบรมอาชีพอิสระ การประดิษฐ$กระเปqาลดโลกร�อน และ การประดิษฐ$รองเท�าแฟนซี โดยมีวิทยากรผู�ชํานาญ
ด�านงานอาชีพจากสํานักงานจัดหางาน เพ่ือให�นักศึกษาได�นําความรู�ไปสานต�อเป(นอาชีพเสริมสร�างรายได�
และใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน$ (วจ.1.5-3-4) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ$ข�อท่ี 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.5-3-1 สรุปผลการดําเนินงานศูนย�ฝ<กประสบการณ�วิชาชีพ ป# 2560 
วจ.1.5-3-2 สรุปผลโครงการป@จฉิมนิเทศคณะวิทยาการจัดการประจําป#การศึกษา 2560 
วจ.1.5-3-3 ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู�ความสาํเรจ็ท่ีร�วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
วจ.1.5-3-4 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระท่ีร�วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
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���� เกณฑ8ขJอท่ี 4 : ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อไม�ตํ่ากว�า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข�อ 1-3 ทุก
ข�อ ซ่ึงฝOายกิจการนักศึกษาได�ใช�วิธีการประเมินจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขJอท่ี 1. การประเมินการจัดบริการใหJคําปรึกษาทางวิชาการและการใชJชีวิตแกAนักศึกษาประจําป0 
2560 ในปJท่ีผ�านมา คณะได�ดําเนินการ ดังนี้ 
  1) คณะได�จัด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ประจําปJ 2560” ซ่ึงเป(นกิจกรรมท่ีมีการ
แนะนําข�อมูลพ้ืนฐานของคณะและแนะแนวการใช�ชีวิตของนักศึกษา โดยในปJท่ีผ�านมาฝOายกิจการนักศึกษาฯ
ของคณะได�ดําเนินการประเมินความพึงพอใจแก�นักศึกษาชั้นปJท่ี 1 ประจําปJการศึกษา 2560 จํานวน 222 
คน คิดเป(นร�อยละ 92.89  โดยใช�แบบสอบถาม พบว�า ความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ อยู�ในระดับ

มาก (x�= 4.05) ซ่ึงเม่ือแยกเป(นรายด�าน พบว�า ด�านวิทยากร อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ  

(x�= 4.16) รองลงมาคือ ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู�ในระดับมาก ค�าเฉลี่ย (x�= 4.07)  จากผลดังกล�าว 
แสดงให�เห็นว�าการประเมินคุณภาพของการจัดโครงการจัดปฐมนิเทศประจําปJ 2560 มีค�าเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า 
3.51 (วจ.1.5-4-1)  
 
 

   
  2) คณะได�ทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต�ออาจารย$ท่ีปรึกษาในการ
ให�บริการคําปรึกษาทางวิชาการและการใช�ชีวิตแก�นักศึกษาของแต�ละหมู�เรียน โดยใช�แบบสอบถามออนไลน$ 
Google Form ซ่ึงเก็บจากนักศึกษาระดับต้ังแต�ชั้นปJท่ี 1-4 ผลพบว�า มีผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 468 คน 
จากจํานวนท้ังหมด 916 คน คิดเป(นร�อยละ 51.09 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู�ในระดับ

มาก มีค�าเฉลี่ย (x�= 4.18)  และเม่ือพิจารณารายด�าน พบว�า ด�านบทบาทหน�าท่ีของอาจารย$ท่ีปรึกษา มี

ค�าเฉลี่ยสูงสุด (x�= 4.41) รองลงมาคือ ด�านคุณลักษณะอาจารย$ท่ีปรึกษา มีค�าเฉลี่ย (x�= 3.96) (วจ.1.5-4-2) 
 
 
 

รายการ x� S.D ระดับความพอใจ 

1. ด�านวิทยากร 4.16 0.63 มาก 

2. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.07 0.70 มาก 

3. ด�านคุณภาพโครงการ 4.05 0.68 มาก 

4.ด�านกระบวนการ/ข้ันตอนการให�บริการ 3.87 0.73 มาก 

รวม 4.05 0.68 มาก 
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ประเด็น x� S.D ระดับความพอใจ 

1. บทบาทหน�าท่ีของอาจารย$ท่ีปรึกษา 4.41 0.42 มาก 

2. คุณลักษณะอาจารย$ท่ีปรึกษา 3.96 0.51 มาก 

รวม 4.18 0.44 มาก 

 ขJอท่ี 2. การประเมินคุณภาพการใหJบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลAงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกAนักศึกษา ประจําป0การศึกษา 2560                                                                                    
 คณะได�ประเมินคุณภาพการให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก�นักศึกษา โดยได�แบ�งเป(น 2 ส�วน ดังนี้ 
 1) การประเมินคุณภาพการให�บริการของคณะในด�านต�างๆ เช�น การประชาสัมพันธ$ข�าวสาร 
กิจกรรมต�างๆ ของคณะ โดยใช�แบบสอบถามในการสํารวจนักศึกษาต้ังแต�ชั้นปJท่ี 1-4 จํานวน 916 คน 

รายการ (x�) S.D ระดับความพอใจ 

1. ด�านเนื้อหาข�าวสาร (Content) 4.02 0.70 ดี 

2. ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการส�งข�าวสาร (Staff) 4.00 0.75 ดี 

3. ด�านข้ันตอนการส�งสาร 3.97 0.68 ดี 

4. ด�านข้ันตอนการจัดส�งข�าวสาร (Process) 3.89 0.81 ดี 

รวม 3.97 0.74 ดี 

 
 ผลพบว�า มีผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 916 คน คิดเป(นร�อยละ 100 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ

ต�อการรับบริการของคณะวิทยาการจัดการ อยู�ในระดับดี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ  (x�= 3.97) และเม่ือวิเคราะห$
เป(นรายด�านพบว�า ด�านเนื้อหาข�าวสาร (Content) มีความพึงพอใจอยู�ในระดับดี ค�าเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ (x�= 

4.02)  รองลงมาคือ ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการส�งข�าวสาร (Staff) มีความพึงพอใจอยู�ในระดับดี และมีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ (x�= 4.00)  (วจ.1.5-4-2) 
 2) การประเมินคุณภาพด�านการให�บริการด�านแนะแนวและให�คําปรึกษาแก�นักศึกษาชั้นปJท่ี 4 ของ
ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ ของคณะ โดยใช�แบบสอบถามในการสํารวจ ผลพบว�า จากการเก็บข�อมูล
นักศึกษาจํานวน 216 คน หรือจากจํานวนท้ังหมดของนักศึกษาชั้นปJท่ี 4 คิดเป(นร�อยละ 100  นักศึกษามี

ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ  (x�= 3.85) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ พบว�า การให�
คําแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพเม่ือออกฝ3ก อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยสูงสุด เท�ากับ (x�= 3.97) 
รองลงมาคือ การให�คําแนะนํากับนักศึกษาเพ่ือเตรียมฝ3กพร�อมก�อนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ อยู�ในระดับ

มาก มีค�าเฉลี่ย เท�ากับ (x�= 3.96) (วจ.1.5-4-3) 
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 รายการ (x�) S.D ระดับความพอใจ 
1. การให�คําแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพเม่ือออกฝ3ก 3.97 0.65 มาก 

2. การให�คําแนะนํากับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร�อมก�อนออกฝ3ก
ประสบการณ$วิชาชีพ 

3.96 0.68 มาก 

3. การให�ความรู�เก่ียวกับหลักเกณฑ$ในการประเมินเพื่อวัดผล 3.92 0.62 มาก 

3. การให�คําแนะนําเก่ียวกับการหาสถานประกอบการเพื่อออก
ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ 

3.92 0.71 มาก 

รวม 3.85 0.51 มาก 

  จากผลดังกล�าว แสดงให�เห็นว�าการประเมินคุณภาพของการให�บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา ประจําปJการศึกษา 2560 มีค�าเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 3.51   
 
 ขJอท่ี 3. การประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรJอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกA
นักศึกษา 
 คณะได�ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานของนักศึกษา ซ่ึงแบ�งออกเป(น 2 
ระยะ พร�อมมีการประเมินคุณภาพของกิจกรรม ดังนี้  

- ก�อนออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ คณะได�มีการจัดกิจกรรมเตรียมฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ
ให�แก�นักศึกษา เพ่ือสร�างความพร�อมก�อนจะมีการออกฝ3กงาน และการนําไปใช�ประยุกต$ในการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา โดยกิจกรรมเตรียมฝ3ก เช�น การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูป 
เป(นต�น ซ่ึงในการจัดกิจกรรมดังกล�าว ได�มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปJท่ี 4 จํานวน 216 คน 
โดยการใช�แบบสอบถามในการสํารวจ ซ่ึงพบว�า  

  หัวขJอการอบรม  (x�) S.D ระดับความพอใจ 

1. ทําแผนทีโ่ดยโปรแกรม Visio 3.95 0.59 มาก 

2. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.94 0.47 มาก 

3.การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียนResume 3.94 0.59 มาก 

4. การเขียนสมุดบันทึก 3.93 0.56 มาก 

รวม 3.94 0.55 มาก 

 จากตารางแสดงว�า นักศึกษาส�วนใหญ�มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย         

(x�= 3.94)  เม่ือพิจารณาหัวข�อการอบรม การจัดทําแผนท่ีโดยโปรแกรม Visio มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (x�= 3.95)  
รองลงมา คือ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียน Resume มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ  (x�= 3.94)  โดยเม่ือประเมินแยกตามรายด�านของการฝ3กอบรมท้ัง 4 กิจกรรม แสดงผลได�ดังนี้ 
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ดJาน 
การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ทําแผนท่ีโดย 
Visio 

การเขียน
Resume 

การเขียนสมุด
บันทึก 

  (x�) S.D (x�) S.D (x�) S.D (x�) S.D 

1. ด�านวิทยากร 3.99 0.51 4.05 0.53 3.99 0.53 4.02 0.54 

2. ด�านกระบวนการ 3.89 0.61 3.94 0.58 3.89 0.55 3.93 0.57 

3. ด�านเจ�าหน�าท่ีให�บริการ 3.83 0.58 3.86 0.59 3.86 0.58 3.87 0.59 

4. ด�านประโยชน$ท่ีได�รับ 4.08 0.62 3.96 0.63 4.03 0.59 3.92 0.47 

รวม  3.94 0.47 3.95 0.59 3.94 0.59 3.93 0.56 

 เม่ือพิจารณาเป(นรายด�าน พบว�า การพัฒนาบุคลิกภาพ การทําแผนท่ีโดยใช�โปรแกรม Visio และ
การเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียน Resume มีความพึงพอใจด�านประโยชน$ท่ีได�รับอยู�ในระดับมาก 

โดยมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ (x�= 4.08, x�= 3.96 และ x�= 4.03) ตามลําดับ ในขณะการอบรมการเขียนสมุด

บันทึก ความพึงพอใจด�านวิทยากรมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (x�= 4.02) (วจ.1.5-4-4) 
- หลังออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรม

ปLจฉิมนิเทศให�กับผู�สําเร็จการศึกษา ประจําปJการศึกษา 2560 โดยเก็บข�อมูลนักศึกษาชั้นปJท่ี 4 จํานวน 240 
คนด�วยแบบสอบถาม พบว�า ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 4.04  ดังตารางต�อไปนี้ 

  ดJาน (x�) S.D ระดับความพอใจ 

1. รูปแบบการจัดงาน/สถานที ่ 4.05 0.51 มาก 

2. วิทยากรบรรยาย 4.07 0.40 มาก 

3. ประโยชน$ที่ได�รับในการเข�าร�วมกิจกรรม 4.11 0.46 มาก 

รวม 4.04 0.33 มาก 

 เม่ือพิจารณาเป(นรายด�านพบว�า ด�านความรู�ประโยชน$ท่ีได�รับ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (x�= 4.11) รองลงมา

คือ ด�านวิทยากรบรรยาย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ (x�= 4.07) และ ด�านรูปแบบการจัดงาน/สถานท่ี มีค�าเฉลี่ย (x�= 

4.05) นอกจากนี้ยังได�รับข�อเสนอแนะจากการประเมินนักศึกษาฝ3กงานของสถานประกอบการ ในเรื่องของ
การปรับปรุงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา   (วจ.1.5-4-5) 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ$ข�อท่ี 4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.5-4-1 สรุปผลการประเมินโครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ประจําปJ 2560 

วจ.1.5-4-2 สรุปผลการประเมินอาจารย$ท่ีปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.1.5-4-3 สรุปผลการประเมินการให�บริการของคณะวิทยาการจัดการประจําปJการศึกษา 2560 

วจ.1.5-4-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเตรียมฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ 

วจ.1.5-4-5 สรุปผลโครงการปLจฉิมนิเทศคณะวิทยาการจัดการประจําปJการศึกษา 2560 
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���� เกณฑ8ขJอท่ี 5 : นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล เพ่ือส�ง
ให�ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป(นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
 ในปJการศึกษา 2560 คณะได�นําข�อเสนอแนะจากนักศึกษาตามผลการประเมินของปJการศึกษา 
2559 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูลท่ีสอดคล�องตามความคาดหวังของนักศึกษา และ
จากผลการประเมินในปJ 2560 ได�มีบางส�วนท่ีดําเนินการแก�ไขภายในรอบปJ 2560 ดังนี้  

การดําเนินการปรับปรุงตามขJอเสนอแนะในขJอท่ี 1 การประเมินการจัดบริการใหJคําปรึกษาทางวิชาการ
และการใชJชีวิตแกAนักศึกษาประจําป0 2560 

กิจกรรม 
ขJอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

(ผลการประเมินป0การศึกษา 2559) 
การดําเนินปรับปรุง 
ป0การศึกษา 2560 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม�ประจําปJการศึกษา 2560 
ซ่ึงเป(นกิจกรรมแนะนําข�อมูล
พ้ืนฐาน และบริการต�าง ๆ ของ
คณะ ตลอดจนการแนะนําแนว
ทางการปรับตัวในการใช�ชีวิต
ของนักศึกษาชั้นปJท่ี 1 

จากการประเมินผลการจัดโครงการฯ 
ปJ ก า ร ศึ กษา  2559  นั ก ศึ กษา มี
ข�อเสนอแนะท่ีสําคัญ ดังนี้คือ คณะ
ค ว ร เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ท่ี ใ น ก า ร จั ด
โครงการฯ เนื่องจากพ้ืนท่ีห�องประชุม
มีความคับแคบจนเกินไป และมีเสา
บังสายตาจํานวนมาก ประกอบกับ
จอภาพสําหรับฉายโปรเจคเตอร$มี
ขนาดเล็กเกินไป จึงทําให�มองเห็นได�
ไม�ชัดเจน 

ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า  2560 
คณะกรรมการฝOายกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ได� ดํ า เนินการประชุ ม เ พ่ือ
หารือในการปรับปรุ งตาม
ข�อเสนอแนะของนัก ศึกษา 
จากมติท่ีประชุมกําหนดให�
สโมสรนักศึกษาทําการสํารวจ
ห�องประชุมในมหาวิทยาลัยท่ี
มีความเหมาะสมและมีความ
พร�อมในการจัดกิจกรรมได� 
แ ล ะ นํ า ม า เ ส น อ ต� อ
คณะกรรมการฝOายกิจการ
นักศึกษา พบว�า ห�องประชุม
รัตนอาภา มีความเหมาะสม
และพร�อมในการจัดกิจกรรม 
เนื่องจากเป(นห�องประชุมท่ีมี
ขนาดกว�างขวาง เพียงพอต�อ
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ มี
จอภาพขนาดใหญ�สําหรับฉาย
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โปรเจคเตอร$ จึงได�ทําการจอง
ห�องล�วงหน�า เม่ือนําผลการ
ประเ มินความพึงพอใจมา
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 พบว�า ระดับ
ความพึงพอใจต�อด�านสถานท่ี
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ$ ท่ี ใ ช� ใ น ก า ร
ปฐมนิ เทศมีค� า เฉลี่ ยลดลง 
ท้ั ง นี้ อ า จ เ ป( น เ พ ร า ะ ว� า
นักศึกษาเป(นนักศึกษาปJท่ี 1 
ของแต�ละปJการศึกษาซ่ึงเป(น
นักศึกษาคนละกลุ�ม กัน (ปJ

การ ศึกษา 2559 x�=4.37 

และปJการศึกษา 2560 x�= 

4.07) ซ่ึงจากผลการประเมิน
ดังกล�าว คณะกรรมการฝOาย
กิจการนัก ศึกษาพิจารณา
ร�วมกันแล�วเห็นว�า สถานท่ีจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมดี
แล�ว  จึ ง มีการทบทวนเ พ่ือ
ปรับปรุงในด�านอ่ืน ๆ ของการ
จัดกิจกรรมเ พ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังของนักศึกษา
ต�อไป (วจ.1.5-5-1) 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต�ออาจารย$ ท่ีปรึกษาในการ
ให�บริการคําปรึกษาทางวิชาการ
และการใช�ชีวิตแก�นักศึกษาของ
แต�ละหมู�เรียน 

จากการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต�อ
อาจารย$ท่ีปรึกษาในการให�บริการ
คําปรึกษาทางวิชาการและการใช�
ชีวิตแก�นักศึกษาของแต�ละหมู�เรียน 
ปJ ก า ร ศึ กษา  2559  นั ก ศึ กษา มี
ข�อเสนอแนะ ดังนี้คือ อาจารย$ควรจัด

ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า  2560 
คณะกรรมการฝOายกิจการ
นักศึกษาประชุมหารือในการ
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของ
นักศึกษา พบว�า ควรให�รอง
คณบดีฝOายกิจการนักศึกษา
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เวลาพบปะนักศึกษาให�มากยิ่ ง ข้ึน 
โดยควรมีการจัดตารางการเข�าพบ 
หรือเป(นช�วงเวลาตอนบ�ายของวันพุธ 

กําหนดให�แต�ละหลักสูตรจัด
ตารางให�นักศึกษาเข�าพบใน
ช�วงเวลาตอนบ�ายของวันพุธ
ซ่ึงเป(นชั่วโมงกิจกรรมของ
สัปดาห$ เ พ่ิมเติมจากตาราง
ปกติ ซ่ึงรองคณบดีได�แจ�งใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ ย� า ง ไ ม� เ ป( น
ท า ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ธ า น
โปรแกรมวิชาให�ทราบว�า ให�
อาจารย$ท่ีปรึกษาทุกหมู�เรียน
ได�ช�วยกันดูแลนักศึกษาโดย
จั ด ส ร ร เ ว ล า ใ น ก า ร ใ ห�
คําปรึกษาท้ังเรื่องการเรียน
และเรื่ องส� วนตัว โดยอาจ
กําหนดเป(นตารางการเข�าพบ
ของนักศึกษาในช�วงบ�ายของ
วันพุธท่ีไม�มีกิจกรรมหรือการ
เรียนการสอน เพ่ือให�นักศึกษา
และอาจารย$ได�พบปะพร�อมให�
คําแนะนําในเรื่องการเรียนแก�
นักศึกษาได�อย�างใกล�ชิด เม่ือ
นําผลการประเมินความพึง
พอใจมาเปรียบเทียบ ระหว�าง
ปJ ก า ร ศึ กษา  2559 แล ะปJ
การศึกษา 2560 พบว�า ระดับ
ความพึงพอใจท่ีมีต�ออาจารย$ท่ี
ปรึกษามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับท่ี
สู ง ข้ึน (ปJการศึกษา 2559 

x�=4 .23 และปJการ ศึกษา 

2560 x�= 4.36)  
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การดําเนินการปรับปรุงตามขJอเสนอแนะในขJอท่ี 2 การประเมินคุณภาพการใหJบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลAงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกAนักศึกษา ประจําป0การศึกษา 2560                                                                                    

กิจกรรม 
ขJอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

(ผลการประเมินป0การศึกษา 2559) 
การดําเนินปรับปรุง 
ป0การศึกษา 2560 

1. การให�บริการของคณะใน
ด� า น ต� า ง  ๆ  เ ช� น  ก า ร
ประชาสัมพันธ$ข�าวสาร กิจกรรม
ต�าง ๆ ของคณะ เป(นต�น 

จากการประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต�อการให�บริการของคณะในด�าน 
ต�าง ๆ ปJการศึกษา 2559 นักศึกษามี
ข�อเสนอแนะ ดังนี้ คือ การสื่อสาร
เนื้อหา ข�าวสาร ในช�องทางต�าง ๆ 
กับนักศึกษาควรใช�ภาษาท่ีเข�าใจง�าย
และกระชั บ  ถ� า ใ ช� ภ าษา ท่ี เ ป( น
ทางการนักศึกษาจะไม�เข�าใจ 

ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า  2560 
คณะกรรมการฝOายกิจการ
นักศึกษาประชุมหารือในการ
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของ
นักศึกษา พบว�า ให�บุคลากร
ฝO า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ท่ี
รับผิดชอบในการสื่อสารกับ
นักศึกษาปรับปรุงการใช�ภาษา
ในการสื่อสารให�ชัดเจน ลด
ภาษาท่ีเป(นทางการลง และ
สรุปความให�เกิดความเข�าใจ
ได�ง�าย เพ่ือให�นักศึกษาได�รับ
ข�อมูลอย�างถูกต�องผ�านสื่อใน
ช�องทางต�าง ๆ และเม่ือนําผล
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 พบว�า ระดับ
ความพึงพอใจในการใช�ภาษา
ท่ีกระชับและเข� า ใจ ง� าย มี
ค�าเฉลี่ยอยู� ในระดับท่ีสูงข้ึน  

(ปJการศึกษา 2559 x�=3.83 

และปJการศึกษา 2560 x�= 

4.03) (วจ.1.5-5-2) 
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การดําเนินการปรับปรุงตามขJอเสนอแนะในขJอท่ี 3 การประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรJอมเพ่ือ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกAนักศึกษา 

กิจกรรม 
ขJอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

(ผลการประเมินป0การศึกษา 2559) 
การดําเนินปรับปรุง 
ป0การศึกษา 2560 

1. การจัดกิจกรรมเตรียมฝ3ก
ประสบการณ$ วิ ช าชีพ ให� แก�
นักศึกษา 

จากการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการสัมภาษณ$นักศึกษา ตัวแทน
ศิษย$เก�าท่ีประกอบอาชีพแล�ว ในปJ
การศึกษา 2559 มีข�อเสนอแนะ 
ดังนี้คือ คณะควรจัดการอบรมทักษะ
ทางคอมพิวเตอร$เพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Excel 
เนื่องจากในปLจจุ บันสายงานทาง
ธุรกิจนิยมใช�โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการทํางานเป(นอย�างมาก 
เช�น บัญชี การเงิน เป(นต�น 
 

ใ น ปJ ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0 
คณะกรรมการฝOายกิจการ
นักศึกษาได�ร�วมปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการ ศูนย$ฝ3 ก
ประสบการณ$วิชาชีพในการ
ทบทวนเ พ่ือปรับปรุ งตาม
ข�อเสนอแนะ ซ่ึงมีข�อเสนอ
ดังนี้ คือ คณะมอบหมายให�
คณะกรรมการซ่ึงเป(นตัวแทน
ของแต�ละโปรแกรมวิชาใช�
ร า ย วิ ช า เ ต รี ย ม ฝ3 ก
ประสบการณ$วิชาชีพในการ
เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร$ 
โปรแกรม Microsoft Excel
ให�กับนักศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพร�อมก�อนท่ีนักศึกษาจะ
ออกฝ3กประสบการณ$วิชาชีพ 
โดย กํ าหนดตารางการ ใช�
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร$
อย�างชัดเจน จากนั้นมีการ
ติดตามผลการดํา เนินงาน
พบว�า มีโปรแกรมวิชาท่ีจัด
กิจกรรมเสริมทักษะการใช�
โปรแกรม Microsoft Excel 
ให� กับนัก ศึกษา จํ านวน 3 
โปรแกรมวิชา ได�แก� โปรแกรม
วิชาการจัดการท่ัวไป การ
บัญชี และคอมพิวเตอร$ธุรกิจ 
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ซ่ึงจากการสัมภาษณ$นักศึกษา
ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมและกลับ
จากการฝ3 กประสบการณ$
วิชาชีพ พบว�าหน�วยงานได�
มอบหมายให� นั ก ศึกษาใช�
โปรแกรม Microsoft Excel 
ใ น ก า ร ทํ า ง า น  ซ่ึ ง ทํ า ใ ห�
นักศึกษา สามารถนําความรู�ท่ี
ไ ด� รั บ จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม ฝ3 ก
ประสบการณ$วิชาชีพ (เสริม
ทักษะทางคอมพิวเตอร$) ไปใช�
ในการฝ3กปฏิบัติงานได�จริง 
และมีความชํานาญในการใช�
โปรแกรมดังกล�าวได�เป(นอย�าง
ดี (วจ.1.5-5-3) 

 สําหรับการปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูลฯ จากผลการประเมิน ปJ 2560 ซ่ึงระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในด�านต�างๆ (ตามเกณฑ$ข�อท่ี 4) อยู�ในระดับมาก ท้ังนี้ ในส�วนท่ีสามารถ
ดําเนินการได�ทันทีในปJ 2560  คือ 

1) คุณภาพการให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานฯ ด�านข้ันตอนการส�งสาร (x� = 
3.97)  และข้ันตอนการจัดส�งข�าวสาร (x�= 3.89) ซ่ึงเป(นค�าเฉลี่ยท่ีต่ํากว�าด�านอ่ืนๆ ทางศูนย$ฝ3กประสบการณ$
วิชาชีพและสหกิจศึกษาได�มีการส�งสารโดยให�ข�อมูลทาง Line ในกลุ�มหัวหน�าหมู�เรียน และ Page ของฝOาย
กิจการนักศึกษาในการให�ข�อมูลกิจกรรมต�างๆ ตลอดจนแหล�งงานให�กับนักศึกษา (วจ.1.5-5-4) 

2) การให�บริการด�านคําปรึกษาทางวิชาการ เก่ียวกับการเลือกสถานท่ีฝ3กงานและแหล�งฝ3กงาน 
นักศึกษาให�ข�อเสนอแนะว�าควรใส�รายละเอียดต�างๆ และแสดงข้ันตอนการกรอกเอกสารฝ3กงานและแหล�ง
ฝ3กงานต�างๆ ประชาสัมพันธ$บนบอร$ดหน�าห�องฝOายกิจการนักศึกษา เพราะนักศึกษาต�องไปยื่นแบบฟอร$มจะ
ได�ทําตามข้ันตอนได�อย�างถูกต�อง (วจ.1.5-5-2) 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ$ข�อท่ี 5 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.5-5-1 รายงานการประชุมฝOายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

วจ.1.5-5-2 สรุปผลการประเมินการให�บริการของคณะวิทยาการจัดการประจําปJการศึกษา 2560 

วจ.1.5-5-3 รายงานการประชุมฝOายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 14 มิ.ย. 2560 

วจ.1.5-5-4 ภาพเผยแพร�วารสารผ�าน Page ฝOายกิจการนักศึกษา, Web ศูนย$ฝ3กประสบการณ$วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขJอท่ี 6 : ให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป(นประโยชน$ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย$เก�า 

ผลการดําเนินการ 
 ในปJการศึกษา 2560 คณะได�ดําเนินการในการจัดกิจกรรมท่ีเป(นการให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป(น
ประโยชน$ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย$เก�า ดังนี้ 
           1. เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 คณะฯ ร�วมกับชมรมศิษย$เก�าคณะวิทยาการจัดการได�จัดกิจกรรม 
เสวนาทางธุรกิจเรื่อง “เทคนิคการทําธุรกิจออนไลน$และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส$” ณ ห�องประชุม 
ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีคุณนิศาธัญญ$ เลาหพิบูลรัตนา คุณ
ณัฏฐณิชา ศรศักด์ิ และคุณพัทธนันท$ สินธุอารีย$ เป(นผู�ร�วมเสวนาให�ความรู� และเสนอมุมมองการสร�างความ
ได�เปรียบทางการแข�งขันด�วยระบบการจัดการโลจิสติกส$ท่ีมีประสิทธิภาพให�แก�ผู�เข�าร�วมฟLงเสวนา ซ่ึง
ประกอบไปด�วย บุคคลท่ัวไป ศิษย$เก�า และศิษย$ปLจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ผลการประเมินพบว�า มีศิษย$เก�าเข�าร�วมจํานวนท้ังสิ้น 66 คน โดยแบ�งออกเป(น คณะกรรมการ
ชมรมศิษย$เก�าคณะ จํานวน 3 คน ศิษย$เก�าคณะวิทยาการจัดการจํานวน 12 คน และศิษย$ปLจจุบันจํานวน 51 

คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ (x�= 4.40)  โดยเม่ือ
วิเคราะห$ในรายข�อพบว�า ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ การให�ข�อมูล อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยสูงสุด

เท�ากับ (x�= 4.45) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของผู�เสวนาทางธุรกิจ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 

(x�= 4.39)  (วจ.1.5-6-1) 

 2. คณะวิทยาการจัดการได�มีการจัดบริการข�าวสารท่ีเป(นประโยชน$ต�อศิษย$เก�าโดยให�ข�อมูลท่ีทําการ
เผยแพร�ได�แก� ข�อมูลการจัดโครงการอบรมสัมมนา ข�อมูลความรู�ในการพัฒนาตนเองเพ่ือไปปรับใช�ในการ
ทํางาน ข�อมูลการรับสมัครงานต�าง ๆ เป(นต�น ผ�าน page ของฝOายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ    
(วจ.1.5-6-2) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ$ข�อท่ี 6 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.5-6-1 สรุปผลกิจกรรมเสวนาทางธุรกิจเรือ่ง “เทคนิคการทําธุรกิจออนไลน$และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส$” 

วจ.1.5-6-2 หน�า page ฝOายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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1.5 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปWาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปWาหมาย เปWาหมายป0ตAอไป 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปEาหมาย  6 ข�อ 

     

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปWาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปWาหมาย หมายเหตุ 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปEาหมาย   
 
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
(ประเมินตนเอง) 
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการให�คําปรึกษาท้ังด�านวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแก�นักศึกษา โดยจัดทํา
คู�มือปฐมนิเทศและได�ร�วมกับมหาวิทยาลัยในการใช�คู�มืออาจารย$ท่ีปรึกษา ประกอบการพิจารณาในการให�
คําปรึกษา 
2. คณะวิทยาการจัดการให�บริการข�อมูลท่ีมีความหลากหลายช�องทางซ่ึงเป(นข�อมูลท้ังหน�วยงานท่ีให�บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา ทําให�เข�าถึงนักศึกษาได�มากท่ีสุด 

โอกาสการพัฒนา / ขJอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถJามี) 

- 

 

ผูJรับผิดชอบ 

ผูJกํากับดูแลตัวบAงช้ี ผูJจัดเก็บรวบรวมขJอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย$ นางสาวนัฐรินทร$  พิชิตปLญญา 

โทรศัพท8 081-6883348 โทรศัพท8 088-154-7262, 089-638-9101 

E-Mail Mou_k@hotmail.com E-Mail rain_1289@hotmail.com 
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องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต(สกอ.) 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี คณะต�องส�งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�าง ๆ อย�างเหมาะสมและครบถ�วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการ ท้ังโดยคณะและโดยองค(กรนักศึกษา เป*นกิจกรรมท่ี
ผู�เข�าร�วมจะมีโอกาสได�รับการพัฒนาสติป0ญญา สังคม อารมณ( ร�างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดคล�องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค( ท่ีประกอบด�วยมาตรฐานผลการเรียนรู�ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ได�แก� (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู� (3) ทักษะทางป0ญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ(ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค(ท่ี คณะ สถาบัน และสภา/
องค(กรวิชาชีพได�กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต และนําหลัก 
PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช�ในชีวิตประจําวันเป*นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อย�างยั่งยืน 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข�อ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑ� 

ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ�มาตรฐาน 

  
1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให�นักศึกษามสี�วน
ร�วมในการจัดทําแผนและกิจกรรม 

  

2) ในแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให�ดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให�ครบถ�วน 
ประกอบด�วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู� 
(3) ทักษะทางป0ญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ(ระหว�างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(5) ทักษะวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  3) จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา 

  
4) ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 

  5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา 

  6) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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1.6 

ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข4อท่ี 1 : จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให�นักศึกษามี
ส�วนร�วมในการจัดทําแผนและกิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการได�เป�ดโอกาสให�สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข�ามามีส�วนร�วมในการ
ทบทวนแผนและวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําป. 2560 ในการประชุมเพ่ือทบทวนแผน ครั้งท่ี 
1/2560  วันท่ี 14 มิ.ย. 2560 และ การประชุมเพ่ือทบทวนแผน ครั้งท่ี 2/2560  วันท่ี 23 ส.ค. 2560 โดยมีการ
ทบทวนโครงการและกิจกรรมท่ีฝ9ายกิจการนักศึกษาฯได�รับผิดชอบ ซ่ึงโครงการกิจกรรมดังกล�าวพิจารณา
จากความครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติและอัตลักษณ= โดย
ในป.การศึกษา 2560 ฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได�จัดทําโครงการกิจกรรม ดังนี้  

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 
2. ไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ 
3. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ 

- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ=และจิตบริการ 
4. บริจาคโลหิต 
5. เตรียมความพร�อมผู�นํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
6. วิทยาการลอยกระทง 
7. กีฬาระหว�างคณะ 
8. เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
9. วิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชุมชน 
10. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 

- กิจกรรมทําบุญใส�บาตรข�าวสารอาหารแห�ง และทําบุญคณะ 
11. จิตอาสาวิทยาการ 
12. ปIจฉิมนิเทศนักศึกษา 
13. บายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ=มิตรภาพน�องพ่ีวิทยาการจัดการ 
14. เครือข�ายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.กลุ�มภาคเหนือ 
15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให�ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนจํานวน 15 กิจกรรม ท้ังนี้ ทางฝ9าย
กิจการนักศึกษาฯจะได�นําผลการประชุมดังกล�าวเสนอต�อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการเพ่ือ
พิจารณาต�อไป (วจ.1.6-1-1) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 เกณฑ(ข�อท่ี 1 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษาประจําป. 2560 
วจ.1.6-1-2 รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 14 มิ.ย. 2560 

วจ.1.6-1-3 รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 23 ส.ค. 2560 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข4อท่ี 2 : ในแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให�ดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให�ครบถ�วน ประกอบด�วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู� 
(3) ทักษะทางป0ญญา 

 (4) ทักษะความสัมพันธ(ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการได�ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาเพ่ือส�งเสริมให�นักศึกษา
เรียนรู�ตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ประจําป.
การศึกษา 2560 ซ่ึงประกอบด�วย  

ด�านท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม 
ด�านท่ี 2 ความรู� 
ด�านท่ี 3 ทักษะทางปIญญา 
ด�านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด�านท่ี 5 ทักษะวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ีดําเนิน
กิจกรรม 

จํานวน
ผูAเขAารCวม 

ดAานท่ี 
1 2 3 4 5 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 21 มิ.ย. 60 222 √ √  √  

2. ไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ 6 ก.ค. 60 239 √   √  

3. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
- กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ=และจิตบริการ 

16 ก.ค. 60 893 √   √ √ 

4. บริจาคโลหิต 19 ก.ค. 60 
และ 6 ธ.ค. 60 

246 √     

5. เตรียมความพร�อมผู� นํา นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

22-23 ก.ค. 60 100 √ √ √ √ √ 

6. วิทยาการลอยกระทง 18-19 พ.ย. 60 212 √     

7. กีฬาระหว�างคณะ 2-3 ธ.ค. 60 714 √   √  

8. เ ลื อกตั้ งนายกส โมสร นัก ศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

27 ธ.ค. 60 601 √   √ √ 

9. วิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชุมชน 5-6 ม.ค. 61 100 √ √ √ √  
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1.6 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 
 

10. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
-  กิ จ ก ร ร ม ทํ า บุ ญ ใ ส� บ า ต ร ข� า ว ส า ร
อาหารแห�ง และทําบุญคณะ 

11 ม.ค. 61 893 √   √ √ 

11. จิตอาสาวิทยาการ 3-5 มี.ค. 61 60 √   √  

12. ปIจฉิมนิเทศนักศึกษา 24 มี.ค. 61 240  √ √ √ √ 

13. บายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ=มิตรภาพน�องพ่ี
วิทยาการจัดการ 

24 มี.ค. 61 773 √   √  

14. เครือข�ายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.
กลุ�มภาคเหนือ 

29-31 มี.ค. 61 11 √ √ √ √ √ 

15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารในระดับนานาชาติ 

25 พ.ย. 2560 - 
23 ธ.ค. 2560 

70  √ √  √ 

รวม 12 6 5 12 7 

(วจ.1.6-2-1- วจ.1.6-2-14) 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 เกณฑ(ข�อท่ี 2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.6-2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 
วจ.1.6-2-2 รายงานผลการดําเนินโครงการไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.1.6-2-3 รายงานผลการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ 
วจ.1.6-2-4 รายงานผลการดําเนินโครงการบรจิาคโลหิต 

วจ.1.6-2-5 รายงานผลการดําเนินโครงการเตรยีมความพร�อมผู�นํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
วจ.1.6-2-6 รายงานผลการดําเนินโครงการวิทยาการลอยกระทง 

  วจ.1.6-2-7 รายงานผลการดําเนินโครงการกีฬาระหว�างคณะ 
วจ.1.6-2-8 รายงานผลการดําเนินโครงการเลอืกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.1.6-2-9 รายงานผลการดําเนินโครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชุมชน 
วจ.1.6-2-10 รายงานผลการดําเนินโครงการจิตอาสาวิทยาการ 
วจ.1.6-2-11 รายงานผลการดําเนินโครงการปIจฉิมนิเทศนักศึกษา 

วจ.1.6-2-12 รายงานผลการดําเนินโครงการบายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ=มติรภาพน�องพ่ีวิทยาการจัดการ 

วจ.1.6-2-13 รายงานผลการดําเนินโครงการเครอืข�ายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.กลุ�มภาคเหนือ 

วจ.1.6-2-14 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาต ิ
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข4อท่ี 3 : จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ร�วมกับกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมให�ความรู�ท่ีส�งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (QA.KM) และฝUกทักษะ การ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใต�การใช�กระบวนการ PDCA เม่ือวันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2561 
ณ ห�องประชุมสุพรรณิการ= กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 กิจกรรมท่ี 1 บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู�ช�วย
ศาสตราจารย=อรอนงค= แจ�มผล รองอธิการบดีฝ9ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย 
 กิจกรรมท่ี 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง กิจกรรมการส�งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ PDCA โดย ผู�ช�วยศาสตรจารย= ดร.ขวัญดาว แจ�มแจ�ง  
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา ตามกระบวนการ PDCA   
โดย ผู�ช�วยศาสตรจารย= ดร.ขวัญดาว แจ�มแจ�ง และผู�ช�วยศาสตรจารย= ดร.ชาลี ตระกูล 
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการนําเสนอผลงานนักศึกษาในการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA โดยผู�ช�วยศาสตรจารย= ดร.ขวัญดาว แจ�มแจ�ง และผู�ช�วยศาสตรจารย= ดร.ชาลี ตระกูล 
(วจ.1.6-3-1) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 เกณฑ(ข�อท่ี 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.1.6-3-1 รูปภาพกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� QA.KM 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข4อท่ี 4 : ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได�มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค=ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต�อไป ซ่ึงมีการสรุปผลในแต�ละกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ (ดัง
ตาราง) โดยได�ร�วมกันพิจารณากับคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินท่ีได�มีดังนี้ 

 

 

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 

งบประมาณ 12,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. เพ่ือให�นักศึกษาใหม�มีความรู�ความ
เข� า ใ จ เ ก่ี ยว กับข� อมู ล ท่ี จํ า เป[น ใน
การศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 
2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถปฏิบัติตน
ได�อย�างเหมาะสมและเป[นไปตาม
กฎระเบียบของคณะมหาวิทยาลัยและ
สังคม 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 350 คน 222 คน 

2. นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ
ข�อมูลท่ีจําเป[นในการศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย 

ค�าเฉลี่ย 3.51  
ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 4.11 

3. นักศึกษาได�มีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับข�อมูลท่ีจําเป[นในการศึกษา 
และสามารถนําไปใช�ประโยชน=ใน
ขณะท่ีศึกษาอยู�ในคณะวิทยาการ
จัดการได� 

ค�าเฉลี่ย 3.51  
ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 4.13 

ข�อเสนอแนะ แอร=ไม�เย็น 

โครงการ ไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ 5,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ
ในพิธีการไหว�ครู 
2. เพ่ือเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม
และความเป[นไทยให�กับนักศึกษา 
 

1. นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจใน
พิธีการไหว�ครู  

ค�าเฉลี่ย 4.00 ข้ึน
ไป 

ค�าเฉลี่ย 4.39 

2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
มีต�อการได�รับการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมและความเป[นไทย 

ค�าเฉลี่ย 4.00 ข้ึน
ไป 

ค�าเฉลี่ย 4.43 

3. นักศึกษาได�มสี�วนร�วมในการ
อนุรักษ=วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ร�อยละ 80 ร�อยละ 97.45 

ข�อเสนอแนะ - 
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โครงการ สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ 

งบประมาณ 53,600 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือส�งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีดีของไทยให�กับนักศึกษา
และสมัพันธไมตรีท่ีดตี�อกันระหว�างรุ�น
พ่ีและรุ�นน�อง 
 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 500 คน 893 คน 

2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
มีต�อการเสรมิสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ
สัมพันธภาพท่ีดรีะหว�างรุ�นพ่ีกับรุ�น
น�อง 

ค�าเฉลี่ย 3.51 ข้ึน
ไป 

ค�าเฉลี่ย 4.30 

3. รุ�นพ่ีรุ�นน�องมีความสมัพันธ=อันดี
ระหว�างกัน รักใคร�และสามัคคีกัน 

ค�าเฉลี่ย 4.00 ข้ึน
ไป 

ค�าเฉลี่ย 4.31 

ข�อเสนอแนะ 1. วิทยากรพูดเก�ง และพูดเป[นกันเองมาก 
2. อากาศร�อน 
3. นัดเวลาเช�าเกินไป 

โครงการ บริจาคโลหิต 

งบประมาณ 0 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือประชาสัมพันธ=และให�บริการ
นอกสถานท่ีแก�ผู�ต�องการบริจาคโลหิต
ในการถวายเป[นพระราชกุศลแด�  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  
2. เพ่ือให�นักศึกษาและบุคลากรเกิด
ความประทับใจในการมีส�วนรวมใน
โครงการบริจาคโลหิต 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 80 ข้ึนไป ร�อยละ 83.50 

2. ระดับความคิดเห็นของผู�เข�าร�วม
โครงการมีค�าเฉลี่ย 4.00 ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 4.00 ข้ึน
ไป 

ค�าเฉลี่ย 4.39 

ข�อเสนอแนะ 1. ควรมีการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน 
2. ต�องการให�เพ่ิมระยะเวลาในการบริจาคโลหิตให�มากข้ึน 
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โครงการ เตรียมความพร�อมผู�นํานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ 40,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือส�งเสริมให�นักศึกษาได�มีความรู�
ความเข� า ใจในบทบาทภาวะผู� นํ า
นักศึกษา 
 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 80 คน 100 คน 

2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
มีต�อการได�รับการส�งเสริมให�เกิด
ภาวะผู�นํา 

ค�าเฉลี่ย 4.00  
ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 4.49 

3. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค=ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ค�าเฉลี่ย 4.00  
ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 4.30 

ข�อเสนอแนะ 1. อยากให�จัดกิจกรรมน้ีอีกในป.ต�อๆไป 
2. อยากให�ขยายเวลาจาก 2 วัน 1 คืน เป[น 3 วัน 2 คืน เพ่ือให�เข�าถึง
บรรยากาศ 

โครงการ วิทยาการลอยกระทง 

งบประมาณ 22,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1.  เ พ่ือให� นัก ศึกษาได� ใช�ความคิด
สร�างสรรค=เพ่ือประดิษฐ=กระทงในงาน
ประเพณีลอยกระทงประจําป.ของ
มหาวิทยาลัย 
2.  เ พ่ือให� นักศึกษาได�ร� วมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ซ่ึงเป[นประเพณี
อันดีงามของไทยให�คงอยู�สืบไป 

1. กระทงท่ีนักศึกษาได�ประดิษฐ=ข้ึน 1 ผลงาน 1 ผลงาน 

2 .  จํ า น วน นัก ศึ กษา ท่ี เ ข� า ร� วม
กิจกรรม 

ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

ร�อยละ 93.39 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต�อการ
เข�าร�วมโครงการลอยกระทงเพ่ือสืบ
สานประเพณีท่ีดีงามของไทยให�คง
อยู�สืบไป 

ค�าเฉลี่ย 3.51  
ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 4.15 

ข�อเสนอแนะ กําหนดการล�าช�า และดําเนินการนานเกินไป 
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โครงการ กีฬาระหว�างคณะ 

งบประมาณ 60,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือส�งเสริมให�นักศึกษาได�มีส�วน
ร�วมกิจกรรมด�านการกีฬาระหว�างคณะ 
2. เพ่ือมุ�งพัฒนาทักษะผู�นํานักศึกษาให�
เกิดการเรียนรู�และสามารถคิด
วิเคราะห=วางแผนการทํางานร�วมกัน
เป[นทีมได� 

1. นักศึกษาท่ีเข�าร�วมกิจกรรม 500 คน 500 คน 

2. ผลงานการแข�งขันประกวดกอง
เชียร= 

รางวัลท่ี 1 - 3 ไม�มีการแข�งขัน 

ข�อเสนอแนะ รุ�นพ่ีท่ีเป[น staff ควรมีความพร�อมมากกว�าน้ี 
เพ่ิมเงินรางวัลการแข�งขันกีฬาให�มากกว�าน้ี 
เวลาในการซ�อมมากเกินไป และไม�ควรเลิกดึกเกินไป 

โครงการ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ 0 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เพ่ือส�งเสริมให�นักศึกษามีส�วนร�วมตาม
ระบอบประชาธิปไตย  
2. เพ่ือจัดหาผู�นําในการบริหารงานใน
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
3. เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึง
พอใจในโครงการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

1. เพ่ือส�งเสริมให�นักศึกษามีส�วนร�วม
ตามระบอบประชาธิปไตย 

ผู�เข�าร�วม
โครงการ 

ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

ร�อยละ 100 

2. เพ่ือจัดหาผู�นําในการบริหารงาน
ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

ผู�สมคัรลงเลือกตั้ง
อย�างน�อย

โปรแกรมวิชาละ 
1 คน 

8 คน 

3. เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในโครงการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ 

มีค�าเฉลีย่ 3.51 
ข้ึนไป 

3.87 

ข�อเสนอแนะ - 
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โครงการ วิทยาการเรยีนรู�สู�วิถีชุมชน 

งบประมาณ 30,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือให�นักศึกษาได�ศึกษาเรียนรู�วิถี
การดําเนินชีวิตของชุมชนในท�องถ่ิน จ.
กําแพงเพชร 
2.  เ พ่ือสร�างเครือข�ายชุมชน เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ=ระหว�างคณะ
และชุมชน 
 

1. มีชุมชนเครือข�ายซ่ึงเป[นเรียนรู�
เรียน 

1 ชุมชน 1 ชุมชน 

2. บันทึกประสบการณ=และความรู�ท่ี
เข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 80 ของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 88 

ข�อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมแบบน้ีอีกในป.ต�อ ๆ ไป 

โครงการ จิตอาสาวิทยาการ 

งบประมาณ 43,480 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือให�นักศึกษาได�เข�าร�วมกิจกรรม
ท่ีมุ�งความช�วยเหลือและเป[นประโยชน=
ต�อชุมชนหรือท�องถ่ิน 
2 .  เ พ่ื อ ใ ห� นั ก ศึ ก ษ า ไ ด� เ รี ย น รู�
ประสบการณ=จริงร�วมกับชุมชน และ
ห น� ว ย ง า น ต� า ง ๆ  ท่ี อ ยู� ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

1. จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเข�าร�วมโครงการ 

50 คน 60 คน 

2. พ้ืนท่ีชุมชนเปbาหมาย 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

3. บันทึกประสบการณ=และความรู�ท่ี
เข�าร�วมกิจกรรม 

จํานวนร�อยละ 
80 ของนักศึกษา
ท่ีเข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 100 

ข�อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมน้ีอีกในป.ต�อไป 
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โครงการ ปIจฉิมนิเทศนักศึกษา 

งบประมาณ 0 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1.  เ พ่ือ ให� นัก ศึกษา ท่ีผ� านการฝU ก
ประสบการณ=วิชาชีพได�นําเสนอผลการ
ฝUกประสบการณ=วิชาชีพและมีโอกาส
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว�าง
นักศึกษา 
2. เพ่ือสร�างความั่นใจให�นักศึกษาใน
การก�าวสู�ตลาดแรงงาน 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีผ�านการฝUก
ประสบการณ=วิชาชีพและนักศึกษาท่ี
จะออกฝUกประสบการณ=วิชาชีพ 

ร�อยละ 80  ร�อยละ 100 

2. ความพึงพอใจท่ีมีต�อโครงการ ค�าเฉลี่ย 3.51 4.04 

ข�อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมแบบน้ีต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธ=โครงการให�ท่ัวไป 
วิทยากรมีความรู� 
ควรจัดให�มีการควบคุมการเข�าออกของนักศึกษา เพ่ือความเป[นระเบียบ 

โครงการ บายศรสีู�ขวัญสานสัมพันธ=มติรภาพน�องพ่ีวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ 0 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือให�นักศึกษาช้ันป.ท่ี 1 - 3 ได�เข�า
ร�วมแสดงความยินดีกับรุ�นพ่ีท่ีสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือสานสัมพันธ=มิตรภาพท่ี
ดีต�อ กันระหว� าง นักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ 
2. เพ่ือให�นักศึกษามีความพึงพอใจต�อ
โคร งบายศรี สู� ข วัญ  ส านสั ม พันธ=
มิตรภาพน�องพ่ีวิทยาการจัดการ 
 

1. เพ่ือให�นักศึกษาช้ันป.ท่ี 1 - 4 ได�
เข�าร�วมแสดงความยินดีกับรุ�นพ่ีท่ีจบ
การศึกษา เพ่ือสานสัมพันธ=มิตรภาพ
ท่ีดีต�อกันระหว�างนักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ 

ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

ร�อยละ 83.74 

2. เพ่ือให�นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต�อโครงบายศรีสู�ขวัญ สานสัมพันธ=
มิตรภาพน�องพ่ีวิทยาการจัดการ 

ค�าเฉลี่ย 3.51 ข้ึน
ไป 

ค�าเฉลี่ย 4.22 

ข�อเสนอแนะ - 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

 

 

 
 

โครงการ เครือข�ายนักศึกษาคณะวิทยาการฯ มรภ.กลุ�มภาคเหนือ 

งบประมาณ 25,000 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. เพ่ือส�งเสริมให�ตัวแทนนักศึกษาได�
เข�าร�วมกิจกรรมการสร�างเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างคณะวิทยาการจัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ�มภาคเหนือ 
2. เพ่ือส�งเสริมให�ตัวแทนนักศึกษาได�
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน=ให�กับ
ชุมชน โดยมุ�งการปลูกฝIงให�นักศึกษามี
จิตสาธารณะ 
 

1. จํานวนตัวแทนนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการเข�าร�วมโครงการ 

6 คน 12 คน 

2. พ้ืนท่ีชุมชนเปbาหมาย 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

3. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
เข�าร�วมโครงการ 

ค�าเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป ค�าเฉล่ีย 4.36 

4. การสร�างเครือข�ายคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยกลุ�มภาคเหนือ 

นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ

จํานวน 1 
มหาวิทยาลัยในกลุ�ม

ภาคเหนือ 

1 มหาวิทยาลัยใน
กลุ�มภาคเหนือ 

ข�อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมเป[นประจําทุกป. 
อยากให�สโมสรนักศึกษาทุกคนได�ไปเข�างบกิจกรรมทุกคน 

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

งบประมาณ 60,100 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เพ่ือให�พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�แก�
นักศึกษาสําหรับการสื่อสารในระดบั
นานาชาติ 

1. จํานวนผู�เข�าอบรม ไม�น�อยกว�า 70 
คน 

70 คน 

2. ความพึงพอใจของกลุ�มเปbาหมาย ไม�น�อยกว�า 3.51 4.31 

3. ผลประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนรู�ทักษะภาษาอังกฤษ 

คะแนนสอบ
ระบบวัด

มาตราฐานจําลอง
ออนไลน= 

คะแนนเฉล่ีย 440 
ผ�านมาตราฐานตาม

เกณฑ=ที่
มหาวิทยาลัย

กําหนด 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีมีคะแนนสอบ 
TOEIC มากกว�า 400 คะแนน 

5 คน 0 

ข�อเสนอแนะ - 
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 จากผลการประเมินวัตถุประสงค=ของการจัดกิจกรรม/โครงการจํานวน 3 โครงการท่ีไม�บรรลุตัวชี้วัด
ตามวัตถุประสงค= ดังนี้  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมC 

วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. เพ่ือให�นักศึกษาใหม�มีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับข�อมูลท่ีจําเป[นในการศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ 
2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได�อย�าง
เหมาะสมและเป[นไปตามกฎระเบียบของคณะ
มหาวิทยาลัยและสังคม 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 350 คน 222 คน 

2. กีฬาระหวCางคณะ 
วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. เพ่ือส�งเสรมิให�นักศึกษาได�มีส�วนร�วม
กิจกรรมด�านการกีฬาระหว�างคณะ 

2. เพ่ือมุ�งพัฒนาทักษะผู�นํานักศึกษาให�เกิดการ
เรียนรู�และสามารถคิดวิเคราะห=วางแผนการ
ทํางานร�วมกันเป[นทีมได� 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
2. ผลงานการแข�งขัน
ประกวดกองเชียร= 

350 คน 
 
 

รางวัลท่ี 1 - 3 

222 คน 
 
 

ไม�มีการแข�งขัน 

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ 
วัตถุประสงคJ ตัวชี้วัด เปLาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือให�พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�แก�
นักศึกษาสําหรับการสื่อสารในระดบันานาชาติ 

จํานวนนักศึกษาท่ีมีคะแนน
สอบ TOEIC มากกว�า 400 
คะแนน 

5 คน 0 

  สําหรับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/โครงการ ซ่ึงมีจํานวน 2 โครงการ คือ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม�และกีฬาระหว�างคณะ พบว�า มีจํานวนนักศึกษาท่ีเข�าร�วมโครงการไม�เป[นไปตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนด โดยเม่ือพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางควรมีการปรับลดจํานวนลง เนื่องจากข�อมูลทางสถิติใน
การเข�าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน�มของจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงตามโครงสร�างของประชากร และ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ แนวทางในการปรับปรุง ควรมีการ
คัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต�นของนักศึกษาพร�อมปรับรูปแบบกิจกรรมอบรมและอาจารย=ผู�สอนเพ่ือความ
เหมาะสมในการพัฒนาทักษะนักศึกษา (วจ.1.6-4-1) 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 เกณฑ(ข�อท่ี 4 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.6-4-1 รายงานการประชุมฝ\ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒธรรม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 21 พ.ค. 2561 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข4อท่ี 5 : ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินการผลความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจําป.การศึกษา 2560 เพ่ือทบทวนความสําเร็จตามวัตถุประสงค=ของแผน โดยได�ข�อสรุปดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรJ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพสร�างสรรค=สังคม 

กลยุทธJท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให�เป[นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร�างสรรค=สังคม 

มาตรการ ตัวชี้วัด เปLาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมCบรรลุ 
พัฒนาและส� ง เสริ ม
กิจกรรมนักศึกษาให�
เ ป[ นคนดี  คุณธรรม 
จริ ยธรรม  วิ นัย  จิต
สาธารณะ 

ผลประเมินจากผู� ใช� บัณฑิตในด�าน
คุณธรรม จริยธรรม  

มีค�าเฉลีย่ 
3.51 ข้ึนไป 

ค�าเฉลี่ย 
4.43 

�  

พัฒนาและส�งเสรมิ
กิจกรรมนักศึกษาให�มี
คุณลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู�ในศตวรรษ
ท่ี 21 และมีสมรรถนะ
ท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร=ประเทศ
ไทย 4.0 

1) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบ TOEIC ผ�าน
เกณฑ=ของมหาวิทยาลัย ไม�น�อย 33 
คน 

5 คน 0 
 

� 

2) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านการวัด
มาตรฐานความรู�ความสามารถด�าน
คอมพิวเตอร= 

ร�อยละ 90 
ของ

นักศึกษาช้ัน
ป.สุดท�าย 

ร�อยละ 
94.61 

�  

ส�งเสริมและพัฒนาให�
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด� เ รี ย น รู�
ภาษาอังกฤษ 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบ TOEIC ผ�าน
เกณฑ=ของมหาวิทยาลัย 

5 คน 0 
 

� 

 

 จากผลของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะในป. 2560 พบว�า ไม�บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนจํานวน 2 ข�อ คือ จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านการวัดมาตรฐานความรู�ความสามารถด�านคอมพิวเตอร= 
และจํานวนนักศึกษาท่ีสอบ TOEIC ผ�านเกณฑ=ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกําหนดเปbาหมายไว�จํานวน 5 คน แต�ผล
ท่ีได�คือ คณะไม�มีนักศึกษาท่ีสอบผ�านตามเกณฑ=ท่ีกําหนด  (วจ.1.6-5-1) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 เกณฑ(ข�อท่ี 5 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.6-5-1 รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒธรรม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 21 พ.ค. 2561 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข4อท่ี 6 : นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได�พิจารณาผลการประเมินท่ีได�จากการจัดกิจกรรม เพ่ือนําไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในป.การศึกษา 2561 โดยได�ร�วมกันทบทวนกับคณะกรรมการและสโมสร
นักศึกษา ซ่ึงได�ผลการปรับปรุงเป[นมติร�วมกัน ดังนี้ (วจ.1.6-6-1) 

ขAอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แผนพัฒนาปรับปรุง 

1. ควรมีการปรับรูปแบบกิจกรรมปฐมนิ เทศ
สําหรับนักศึกษาในป.การศึกษา 2561  

1. มีการเพิ่มกิจกรรมรับน�อง เพื่อเป[นการสร�างความ
ประทับใจและการสร�างสัมพันธไมตรีอันดีระหว�างรุ�นพี่
และรุ�นน�องมากยิ่งข้ึน 

2 .  ควรมีการจัด กิจกรรมอบรมด� านทั กษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร�อมให�นักศึกษา
ชั้นป.ที่ 4 ก�อนออกฝUกงาน และการทํางานใน
อนาคต  

2. ประสานความร�วมมือกับงานวิเทศสัมพันธ=ของคณะ 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณและการจัดหาบุคลากรเพื่อ
การจัดกิจกรรมอบรม 

 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 เกณฑ(ข�อท่ี 6 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.1.6-6-1 รายงานการประชุมฝ9ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 21 พ.ค. 2561 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเป7าหมาย เป7าหมายป9ต�อไป 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปbาหมาย  6 ข�อ 

     
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเป7าหมาย หมายเหตุ 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปbาหมาย  
 

 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

โอกาสการพัฒนา / ขAอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถAามี) 

- 

 
ผู4รับผิดชอบ 
ผู4กํากับดูแลตัวบ�งช้ี ผู4จัดเก็บรวบรวมข4อมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย( นางสาวนัฐรินทร(  พิชิตป0ญญา 
โทรศัพท� 081-6883348 โทรศัพท� 089-638-9101 
E-Mail Mou_k@hotmail.com E-Mail rain_1289@hotmail.com 

 



 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

ตัวบ�งช้ีที่ 2.1 
72 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร&างสรรค� 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี สถาบันอุดมศึกษาต�องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร�างสรรค�ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการดําเนินงานท่ีเป(นระบบและมีกลไกส*งเสริมสนับสนุนครบถ�วน เพ่ือให�สามารถดําเนินการ
ได�ตามแผนท่ีกําหนดไว� ท้ังการสนับสนุนด�านการจัดหาแหล*งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให�กับบุคลากร ส*งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก*อาจารย�และนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป(นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ�ท่ี
เก่ียวข�องต*างๆ ตลอดจนจัดระบบสร�างขวัญและกําลังใจแก*นักวิจัยอย*างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช*วยในการคุ�มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน� 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข�อ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑ� 
ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ�มาตรฐาน 

  
1) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค� 

  

2) สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในประเด็นต*อไปน้ี 
 - ห�องปฏิบัติการหรือห�องปฏิบัติงานสร�างสรรค� หรือหน*วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให�
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
 - ห�องสมุดหรือแหล*งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร�างสรรค� 
เช*น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีส*งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร�างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การแสดงงานสร�างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร�างสรรค� การจัดให�มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting 
professor) 

  3) จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป(นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 

  
4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  
5) มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย*องอาจารย�และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ดีเด*น 

  
6) มีระบบและกลไกเพ่ือช*วยในการคุ�มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน�และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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2.1 

ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข&อท่ี 1 : มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน�ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการได�มาซ่ึงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใช�ประโยชน,ในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ ดังนี้ 

1. มีคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการด�านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ (วจ.2.1-1-1) และ
คณะกรรมการฯ ได�ร�วมกันจัดทําแผนงานด�านการวิจัยของคณะฯ ประจําป5งบประมาณ 2561 (วจ.2.1-1-2)  

2. คณะกรรมการฯ ร�วมกันวางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ 
โดยคณะกรรมการฯ สรุปว�า ข�อมูลท่ีควรจะต�องมีในระบบสารสนเทศฯ ควรเป:นข�อมูลท่ีสอดคล�องกับตัวชี้วัด
ด�านการวิจัยในแผนกลยุทธ,ของมหาวิทยาลัยประจําป5 และแผนกลยุทธ,ของคณะฯ ประจําป5 พ.ศ. 2556-
2560 ซ่ึงข�อมูลท่ีจําเป:นต�องมีในระบบสารสนเทศฯ ประกอบด�วย (วจ.2.1-1-3) และ (วจ.2.1-1-4) 

1) จํานวนผลงานวิจัยท่ีได�รับทุนสนับสนุนในป5งบประมาณ 2561 โดยมีการแยกแสดงเป:น
ภาพรวมของคณะและโปรแกรมวิชา 

2) จํานวนผลงานวิจัยท่ีได�ตีพิมพ,เผยแพร� หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3) จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใช�ประโยชน, 
5) ภาพการเข�าร�วมกิจกรรมเสริมสร�างสมรรถนะของบุคลากรด�านการวิจัย 
6) ภาพอาจารย,ท่ีได�รับการยกย�องและเชิดชูดีเด�นด�านการวิจัย 
7) งานวิจัยและงานสร�างสรรค,ท่ีได�รับการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือการ

คุ�มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสร�างสรรค, 
3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,ท่ีสามารถนํามาเป:นตัวอย�างงานวิจัยท่ีดีให�กับคณาจารย,ในคณะจัดทํา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ เผยแพร�ผ�านเว็บไซต,ของคณะฯ (วจ.2.1-1-5) อนึ่ง
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย และระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห�งชาติ (NRMS) จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
(วจ.2.1-1-6)  

4. ผู�บริหารของคณะฯ ได�ใช�ข�อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ในการวางแผนและ
บริหารงานวิจัยของคณะอย�างมีประสิทธิภาพ เช�น การวางแผนเก่ียวกับการจัดสรรด�านเงินทุนวิจัย การ
จัดหาแหล�งเงินทุนวิจัย การส�งเสริมพัฒนาสมรรถนะ  การเผยแพร�ผลงานวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช�
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รายละเอียดการดําเนินการ 
ประโยชน,ในการพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน เป:นต�น ซ่ึงจากการใช�ระบบสารสนเทศฯ ทําให�ผู�บริหารทราบว�า ใน
ป5งบประมาณ 2561 มีอาจารย,ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 14  เรื่อง รวมเป:นเงินท้ังสิ้น 1,446,455 
บาท โดยมีจํานวนนักวิจัยในคณะท้ังสิ้น  19  คน จากบุคลากรท้ังสิ้น 46 คน และมีผลงานวิจัยเผยแพร� 
จํานวน 30 บทความ โดยบุคลากรส�วนใหญ�เผยนําผลงานวิจัยเผยแพร�ผ�านการประชุมวิชาการ ซ่ึงจากข�อมูล
ดังกล�าว คณะ พบว�า มีบุคลากรทํางานวิจัยร�อยละ 41.30 ไม�ถึงร�อยละ 50 ดังนั้น ในป5การศึกษา 2561 
ป5งบประมาณ 62 คณะฯ จะจัดทําโครงการกระตุ�นจูงใจบุคลากรของคณะให�ทําวิจัยเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนให�
บุคลากรของคณะเผยแพร�บทความลงวรสารเพ่ิมมากข้ึน อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ยังใช�ระบบสารสนเทศเป:น
ข�อมูลในการผลักดันให�เกิดผลงานวิจัยอย�างต�อเนื่อง  

5. คณะฯ ดําเนินการจัดทําบันทึกข�อความแจ�งบุคลากรของคณะฯ ผ�านประธานโปรแกรมวิชาฯ 
เก่ียวกับการใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ (วจ.2.1-1-7) 

6. หลังจากการจัดทําบันทึกข�อความแจ�งบุคลากรของคณะฯ มีบุคลากรของคณะฯ เข�าไปใช�ระบบ
ข�อมูลสารสนเทศฯ จํานวน 48 คน โดยคณาจารย,ส�วนใหญ�เข�าไปใช�ระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมวิชาการระดับชาติ ช�วยอํานวยความสะดวกในการส�งผลงานและติดตามผลการ
ส�งผลงาน ส�วนเจ�าหน�าท่ี เข�าไปใช�ระบบฯ เพ่ือตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือลดการซํ้าซ�อนของงานวิจัย อนึ่ง
นอกจากนี้คณะฯ ทําการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย,และบุคลากรภายในคณะ ในการเข�าไปใช�
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยใช�แบบสอบถาม ผลประเมินพบว�า อาจารย,มีความ
คิดเห็นต�อระบบฯ ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.38 โดยข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ระบบ
บริหารงานวิจัย (NRMS) ช�วยให�สามารถดําเนินการและติดตามงานวิจัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.27 (วจ.2.1-1-8)  

7. คณะฯ มีการประเมินผลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยการสัมภาษณ,
อย�างไม�เป:นทางการกับอาจารย,ท่ีเข�าไปใช�ระบบ จํานวน 10 คน พบว�า (วจ.2.1-1-9) 

1) อาจารย,ส�วนใหญ�เห็นว�าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยฯ มีประโยชน,ต�อผู�บริหาร
และบุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะผู�บริหารและประธานหลักสูตรท่ีใช�ข�อมูลด�านการวิจัย
และด�านผลงานวิชาการของอาจารย,มาเป:นหลักฐานในการประเมินคุณภาพอาจารย,ของ
หลักสูตร  

2) อาจารย,ส�วนใหญ�เสนอแนะว�า ควรเพ่ิมบทความวิจัยท่ีมีการนําไปเผยแพร�ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 

8. คณะฯ ได�นําข�อเสนอแนะจากการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไขระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย โดยการเพ่ิมบทความวิจัยท่ีมีการนําไปเผยแพร�ในระดับชาติและนานาชาติ (วจ.2.1-1-9) 

อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ได�นําผลการประเมินท่ีได�ในข�อ 6 ไปปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัย ซ่ึงจากผลการประเมินพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ระบบบริหารงานวิจัย (NRMS) ช�วย
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

2.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ให�สามารถดําเนินการและติดตามงานวิจัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.27  (วจ.2.1.1-8)  ดังนั้น

คณะฯ จึงวางแผนให�ระบบบริหารงานวิจัย (NRMS)  ใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในป5การศึกษา 

2561 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ*งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ�ข�อท่ี 1 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.2.1-1-1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.2.1-1-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิจัยและนวัตกรรม 

วจ.2.1-1-3 แผนด�านการวิจัยของคณะ 

วจ.2.1-1-4 ฐานข�อมูลด�านการวิจัย 

วจ.2.1-1-5 เว็บไซต,คณะวิทยาการจัดการ 

วจ.2.1-1-6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห�งชาติ 
(NRMS) 

วจ.2.1-1-7 บันทึกข�อความเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 

วจ.2.1-1-8 รายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 

วจ.2.1-1-9 ภาพหน�าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข&อท่ี 2 : สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในประเด็นต*อไปนี้ 

 - ห�องปฏิบัติการหรือห�องปฏิบัติงานสร�างสรรค� หรือหน*วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให�
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 

 - ห�องสมุดหรือแหล*งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร�างสรรค� เช*น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ 

 - กิจกรรมวิชาการท่ีส*งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร�างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การแสดงงานสร�างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร�างสรรค� การจัดให�มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการสนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค,ในประเด็นต�อไปนี้ 
 1. ศูนย,ให�คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค,:  คณะฯ จัดให�มีห�องคลินิกวิจัยและ
นวัตกรรม ซ่ึงเป:นสถานท่ีให�คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค,ของคณะฯ พร�อมจัดพ่ีเลี้ยงนักวิจัย
คอยให�คําแนะนําให�กับนักวิจัยหน�าใหม� โดยมีอาจารย,เข�ามาขอคําแนะนําปรึกษา จํานวน 3 คน ประเด็นท่ีขอรับ
คําแนะนําปรึกษามากท่ีสุด คือ การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ,เผยแพร� (วจ.2.1-2-1) (วจ.2.1-2-2) 
 

ประเด็นท่ีปรึกษา จํานวน (คน) 

การเขียนโครงร�างงานวิจัยในการขอทุน 2 

การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ,เผยแพร� 3 

การวิเคราะห,ข�อมูลและการเขียนรายงานวิจัย 1 

 หมายเหตุ อาจารย, 1 คน ปรึกษาได�หลายประเด็น 
 
 2. ห�องปฏิบัติการหรือห�องปฏิบัติงานสร�างสรรค,:  คณะฯ จัดให�มีห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,สําหรับใช�
ในการค�นข�อมูล การพิมพ,งาน และการประมวลผลข�อมูล ด�านการวิจัย โดยห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,ตั้งอยู�ใกล�กับ
ห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (วจ.2.1-2-3) 
 3. ห�องสมุดหรือแหล�งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค,: คณะฯ มีแหล�งค�นคว�าด�าน
การวิจัยหรืองานสร�างสรรค, คือ สํานักวิทยบริการ และคลินิกวิจัยและนวัตกรรมของคณะ ซ่ึงจะมีตํารา เอกสารและ
งานวิจัย สาขาท่ีเก่ียวข�องกับคณะวิทยาการจัดการ สําหรับให�คณาจารย,และบุคลากรค�นคว�าข�อมูลด�านการวิจัย (วจ.
2.1-2-4) 
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2.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัย  คณะฯ จัดให�มีห�องพักสําหรับการทํางาน มีคอมพิวเตอร, มีรถประจํา
คณะท่ีสามารถขออนุญาตเพ่ือใช�ในการเก็บข�อมูล ลงพ้ืนท่ีภาคสนามในการวิจัย (วจ.2.1-2-5) 
 5. กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค,:  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ี
ส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค, โดยมีการพิจารณาจัดส�งบุคคลากรเข�าร�วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�าน
การวิจัยกับหน�วยงานภายใน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 2  เรื่อง หน�วยงานภายนอก จํานวน 28 เรื่อง และ
คณะดําเนินการจัดอบรม จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้ การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix method research)  รวม
ท้ังสิ้น 31 เรื่อง ดังนี้ (วจ.2.1-2-6) (วจ.2.1-2-7) 
 

ประเด็นการอบรม (หน?วยงานภายใน) จํานวนอาจารยAท่ีเขEาร?วมการอบรม 

1. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ,ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ  

2  คน 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงร�างวิจัยเขียนอย�างไรให�ได�ทุน   7  คน 

3.  การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix method research)   13 คน 

 
 อนึ่งนอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ เข�าร�วมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัยกับหน�วยงาน
ภายนอก จํานวน 28 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการอบรม (หน?วยงานภายนอก) จํานวนอาจารยAท่ีเขEา
ร?วมการอบรม 

1. การประชุมมหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ    3  คน 

2. โครงการ “เส�นทางสู�นวัตวณิชย,” ของภาคเหนือ   4  คน 

3. การทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการตามศาสตร,พระราชา   4  คน 

4. การอบรมการประเมินโครงการวิจัยท่ีได�รับทุน   2  คน 

5. การเข�าร�วมประชุมวิชาการระดับชาติ 33 คน 

6. ความร�วมมือด�านการวิจัยและพัฒนาท�องถ่ินตามกรอบบันทึกข�อตกลง 2 คน 

7. การฝ`กอบรมติดป5กความคิด ตีโจทย,งานวิจัยและแนวทางการจัดทําข�อเสนอการวิจัย
ให�ได�ใจแหล�งทุน 

2 คน 

8. การสร�างนักวิจัยรุ�นใหม� (ลูกไก�)  1 คน 

9. การพัฒนาโจทย,วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 3 คน 

10. การสัมมนาวิชาการการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข�ายบัณฑิตศึกษา 2 คน 

11. การพัฒนานักวิจัยเครือข�ายศูนย,ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิ
ปbญญาท�องถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 
3 คน 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

12. Research zone: Phase 125 1 คน 

13. Research zone: Phase 126 1 คน 

14. การสร�างนักวิจัยรุ�นใหม� (ลูกไก�) รุ�น 5 3 คน 

15. โครงการ research for community  4 คน 

16. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ�มเกษตร 4 คน 

17. research for community วิจัยเพ่ือชุมชน 2 คน 

18. การจัดการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  1 คน 

19. จริยธรรมการวิจัย 1 คน 

20. การประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ 1 คน 

21. การปฐมนิเทศนักวิจัยชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย�อม 

2 คน 

22. Research zone: Phase 123 1 คน 

23. การใช�ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห�งชาติ 1 คน 

24. หลักการวิจัย 1 คน 

25. การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ,เผยแพร�นานาชาติ 1 คน 

26. เทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการและโครงการการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ,
เผยแพร� 

1 คน 

27. การเข�าร�วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจําป5งบประมาณป5 2561 1 คน 

28. การใช�โปรแกรม R เพ่ือการวิจัย 1 คน 
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ตารางการเข&าร�วมกิจกรรมด&านงานวิจัยของอาจารย�คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อ - นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1. รศ.ดร.ปาจรีย� ผลประเสริฐ / / / / / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
2. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. ผศ.อมรา ครองแก�ว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 วงษ�นายะ - - - / - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร�อินทร� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
11. ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญVู - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 

12.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท� - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / 
13. ผศ.อิสรีย� ด*อนคร�าม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14. ผศ.ดร.พธูรําไพ ประภัสสร - - - - / - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15.อาจารย�พัตราภรณ� อารีเอื้อ - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
16.อาจารย�วรรณพรรณ รักษ�ชน - - - - - - / - - - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17. ดร.ประจักษ� กึกก�อง - - - - - - - - - / - - - - / / - / - - - - - - - - - - - - - - - - / 

18.อาจารย�วรรณวณัช ด*อนคร�าม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - / 
19.อาจารย�สุภาภรณ� หมั่นหา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
20. อาจารย�ศิริพร โสมคําภา / - - - - - - - - - - - - - - / - / / / - - - - - - - - - - - - - / - 

21. อาจารย�การันต� เจริญสุวรรณ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
22. อาจารย�ประพล จิตคติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - 
23. อาจารย�ธัญรดี บุญปWน - - - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24.อาจารย�พิมพ�ผกา  วงศ�กองแก�ว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
25.อาจารย�อนุธิดา  เพชรพิมูล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
26.อาจารย�จักรพันธ�  หวาจ�อย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27.อาจารย�พิมพ�นารา  บรรจง - - - - / - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28.อาจารย�ชลธิชา  แสงงาม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
29.อาจารย�จิระ ประสพธรรม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - - - - 

30.อาจารย�พลอยพรรณ สอนสุวิทย� / - - - - - - - - - / - - - - - - -  - - - - - - / - - - - - - - / - 
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ชื่อ - นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
31.อาจารย�มนตรี ใจแน*น - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - / 

32.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี - - - - / - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
33.อาจารย�พิมกาญดา จันดาหัวดง - - - - - - - - - - / - - -  - - - - - - - - - - - / / - - - - - - - 
34.อาจารย�พลอยณัชชา     เดชะเศรษฐ�ศิริ - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - / 

35.อาจารย�ชญาน�นันท�    ศิริกิจเสถียร - - / - / - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - / / - 
36. อาจารย�คุณัญญา เบญจวรรณ - - - - - / - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - / - - - / / 
37.อาจารย�อนันธิตรา ดอนบันเทา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - / - - - / - 

38. อาจารย�ยุชิตา กันหามิ่ง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - 
39. อาจารย�วิษณุเดช นันไชยแก�ว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - 
40. อาจารย�ฉัตรชัย   อินทรประพันธ�   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 

41. อาจารย�กนิษฐา           ศรีภิรมย� - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
42.อาจารย�ประภัสสร        กลีบประทุม - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - / 
43. อาจารย�วีรวรรณ        แจ�งโม� - - / - / - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 

44. อาจารย�เอกวินิต พรหมรักษา - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
45. อาจารย�ชูเกียรติ เนื้อไม� - - - - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
46. อาจารย�ประพัสสร  บัวเผื่อน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 4 4 2 6 2 2 1 3 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 การเข�าร*วมประชุมมหกรรมงานวิจัยแห*งชาติ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 โรงแรมเซ็นทาร*าแกรนด� จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการเข�าร*วม จํานวน 3 
คน 
กิจกรรมที่ 2 การเข�าร*วมกิจกรรมโครงการ “เส�นทางสู*นวัตวณิชย�” ของภาคเหนือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ� จังหวัดอุตรดิตถ� คณะวิทยาการ
จัดการเข�าร*วม จํานวน 4 คน 
กิจกรรมที่ 3 การเข�าร*วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต�หัวข�อ การทํางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร�พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการเข�าร*วม จํานวน 4 คน    
กิจกรรมที่ 4 การเข�าร*วมโครงการการอบรมการประเมินโครงการวิจัยที่ได�รับทุน รุ*นที่ 9 วันที่ 22 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ
เข�าร*วม จํานวน 2 คน 
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กิจกรรมที่ 5 การเข�าร*วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป] 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 14-15 กุมภาพันธ� 2561 คณะวิทยาการจัดการ
เข�าร*วม จํานวน 6 คน   
กิจกรรมที่ 6 การเข�าร*วมประชุมความร*วมมือด�านการวิจัยและพัฒนาท�องถิ่นตามกรอบบันทึกข�อตกลง วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการเข�าร*วม จํานวน 2 คน 
กิจกรรมที่ 7 การเข�าร*วมอบรมโครงการฝ_กอบรมติดป]กความคิด ตีโจทย�งานวิจัยและแนวทางการจัดทําข�อเสนอการวิจัยให�ได�ใจแหล*งทุน วันที่ 11-13 มิถุนายน 2560  ณ ห�อง
ประชุมบอลรูมเอ โรงแรมมารวยการ�เด�น จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 2 คน 
กิจกรรมที่ 8 การเข�าร*วมโครงการฝ_กอบรมหลักสูตร “สร�างนักวิจัยรุ*นใหม* (ลูกไก*)” ศูนย�วิจัยและฝ_กอบรมด�านสิ่งแวดล�อม เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 – 21 
กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 9 การเข�าร*วมประชุมการพัฒนาโจทย�วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม โรงแรมเซ็นทาร*าแม*สอดฮิลล�รีสอร�ท จังหวัดตาก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
เข�าร*วม จํานวน 3 คน 
กิจกรรมที่ 10 การเข�าร*วมการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข*ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 2 คน 
กิจกรรมที่ 11 การเข�าร*วมการประชุมโครงการพัฒนานักวิจัยเครือข*ายศูนย�ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปWญญาท�องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 8 – 11 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย  คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 3 คน  
กิจกรรมที่ 12 การเข�าร*วมโครงการ Research zone : Phase 125 วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  คณะ
วิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน  
กิจกรรมที่ 13 การเข�าร*วมโครงการ Research zone : Phase 126 วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2560 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  คณะ
วิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 14 การเข�าร*วมฝ_กอบรมโครงการสร�างนักวิจัยรุ*นใหม* “ลูกไก*” รุ*นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 คณะ
วิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 3 คน  
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กิจกรรมที่ 15 การเข�าร*วมการประชุมนักวิจัยโครงการ research for community มหาวิทยาลัยนอร�ทเชียงใหม* จังหวัดเชียงใหม* วันที่ 13-14 มกราคม 2561 คณะวิทยาการ
จัดการ เข�าร*วม จํานวน 4 คน 
กิจกรรมที่ 16 การเข�าร*วมประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ*มเกษตร วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม*โจ� จังหวัดเชียงใหม* คณะ
วิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 4 คน  
กิจกรรมที่ 17 การเข�าร*วมงานการจัดการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร� คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 3 คน 
กิจกรรมที่ 18 การเข�าร*วมประชุมนักวิจัยโครงการ research for community วิจัยเพื่อชุมชน ประจําป] 2560 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยแม*ฟlาหลวง จังหวัด
เชียงราย คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 2 คน  
กิจกรรมที่ 19 การเข�าร*วมการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค� จังหวัดนครสวรรค� คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 20 การเข�าร*วมการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน  
กิจกรรมที่ 21 การเข�าร*วมอบรมจริยธรรมการวิจัย วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน  
กิจกรรมที่ 22  การเข�าร*วมประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการ
จัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน  
กิจกรรมที่ 23  การเข�าร*วมนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศเนปาล คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 24 การเข�าร*วมการปฐมนิเทศนักวิจัยชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย*อม ประจําป] 2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสยามเอทส
ยาม ดีไซน� โฮเทล จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 2 คน 
กิจกรรมที่ 25 การเข�าร*วม Research zone 133  วันที่ 23 – 27 เมษยายน 2561 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม 
จํานวน 1 คน 
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กิจกรรมที่ 26 การเข�าร*วมอบรมการใช�ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห*งชาติ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สํานักงานวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ 
เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 27 การเข�าร*วมอบรมทางด�านหลักการวิจัย วันที่ 28 พฤศจิกายน  - 1 ธันวาคม 2560 สํานักงานวิจัยแห*งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ เข�า
ร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 28 การเข�าร*วมอบรมการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ�เผยแพร*นานาชาติ วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม*ออร�คิด จังหวัดเชียงใหม* 
คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 29 การเข�าร*วมอบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการและโครงการการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ�เผยแพร* วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมท็อปแลนด� จังหวัด
พิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 30 การเข�าร*วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  วันที่ 28-31 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม 
จํานวน 1 คน  
 กิจกรรมที่ 31 การเข�าร*วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจําป]งบประมาณ 2561 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 โรงแรมอิมพีเรียล แม*ปmง จังหวัดเชียงใหม* คณะวิทยาการ
จัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 32 การเข�าร*วมอบรมการใช�โปรแกรม R เพื่อการวิจัย วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 1 คน 
กิจกรรมที่ 33 การเข�าร*วมอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร คณะ
วิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 2 คน  
กิจกรรมที่ 34 การเข�าร*วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงร*างวิจัย เขียนอย*างไรให�ได�ทุน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม 
จํานวน 7 คน 
กิจกรรมที่ 35 การเข�าร*วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นสู*ประเทศไทย 4.0” วันที่ 2 
กุมภาพันธ� 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ เข�าร*วม จํานวน 21 คน 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

 หลังจากบุคลากรของคณะฯ ได�รับการพัฒนาด�านการวิจัย ส�งผลให�ในป5งบประมาณ 2561 ได�รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวน 14 เรื่อง รวมเป:นเงินท้ังสิ้น  1,446,455 บาท 
 6. คณะฯ มีกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค, โดยการทํา MOU ร�วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ  เก่ียวกับการจัดกิจกรรมวิชาการด�านการวิจัยร�วมกับเครือข�ายภาคเหนือ 8 สถาบัน  ได�แก� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วจ.2.1-2-8) โดยมีการเข�าร�วมกิจกรรม ดังนี้ 
              6.1 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ป5ละ 30,000 บาท 
              6.2 คณะฯ ให�ความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีรับหน�าท่ีจัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส�ง
ผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเข�าร�วมกิจกรรม และร�วมเป:น
ผู�ทรงคุณวุฒิในการให�คําแนะนํานักวิจัยท่ีนําเสนอท้ังในลักษณะ oral presentation และ poster 
presentation 
              6.3 คณะฯ ให�ความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีรับหน�าท่ีจัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส�ง
บุคลากรของคณะฯ เข�าร�วมนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ 
 โดยในการจัดกิจกรรมในแต�ละป5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือท่ีเป:นเครือข�ายจะผลัดกันเป:น
เจ�าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซ่ึงในป5งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป:นเจ�าภาพในการ
จัดกิจกรรมฯ โดยการจัดการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาท�องถ่ินสู�ประเทศไทย 4.0” ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ, 2561 ณ ห�องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร แม�สอด จังหวัดตาก ซ่ึงคณะฯ ได�จัดส�งอาจารย,เข�าร�วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ รวมท้ังสิ้น 14 คน โดยนําเสนอแบบ Oral จํานวน 7 คน และนําเสนอแบบ
Poster จํานวน 7 คน ในขณะท่ีอาจารย,เข�าร�วมนําเสนอ ผู�บริหารคณะฯ ประกอบด�วย คณบดีและรอง
คณบดีฝmายบริหารและวิจัย ได�ร�วมสังเกตการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย, พบว�า อาจารย,ท่ีนําเสนอส�วน
ใหญ�ขาดทักษะในการนําเสนอท่ีน�าสนใจและการจัดทําสื่อนําเสนอ อนึ่งนอกจากนี้จากการสัมภาษณ,อาจารย,
ท่ีนําเสนอ พบว�า อาจารย,ส�วนใหญ�ต�องการให�คณะฯ จัดผู�เชี่ยวชาญหรือพ่ีเลี้ยงให�คําแนะนําด�านการนําเสนอ
ท้ังในแบบ oral และ poster ท่ีน�าสนใจ (วจ.2.1-2-9) 
 7. จากข�อค�นพบในข�อ 6 เรื่องทักษะการนําเสนอท่ีน�าสนใจ คณะฯ ได�นํามาจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะด�านการจัดทําสื่อท่ีน�าสนใจให�กับบุคลากรในคณะฯ และจัดผู�เชี่ยวชาญหรือพ่ีเลี้ยงให�คําแนะนํา
ด�านการนําเสนอท้ังในแบบ oral และ poster ให�กับบุคลากรของคณะฯ ก�อนท่ีจะดําเนินการวิจัยในแต�ละ
ครั้ง ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,ชั้น 5 และห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม 
 8. คณะฯ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัย
หรืองานสร�างสรรค, โดยการสัมภาษณ,อาจารย,ท่ีเข�ามาใช�สิ่งสนับสนุนในแต�ละด�าน พบว�า โดยภาพรวม
บุคลากรมีความพึงพอใจต�อสิ่งสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ  และให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
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2.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
งานวิจัย ดังนี้ ควรมีตํารา หนังสือเก่ียวกับการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ,เผยแพร�ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ จากข�อเสนอแนะดังกล�าว คณะฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการฯ จัดทําโครงการจัดซ้ือตํารา 
หนังสือเก่ียวกับการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ,เผยแพร� โดยใช�งบประมาณของสํานักงานคณะฯ 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ*งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ�ข�อท่ี 2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.2.1-2-1 ภาพถ�ายห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม 

วจ.2.1-2-2 บันทึกการให�คําปรึกษาด�านงานวิจัยและนวัตกรรม 

วจ.2.1-2-3 ภาพถ�ายห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, 

วจ.2.1-2-4 ภาพถ�ายสํานักวิทยบริการ และห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม 

วจ.2.1-2-5 ภาพถ�ายห�องทํางาน และรถคณะ 

วจ.2.1-2-6 ใบลงทะเบียนการเข�าร�วมกิจกรรมหรือภาพถ�ายการเข�าร�วมกิจกรรมของคณาจารย,หรือเล�มรายงานสรปุผล
การดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของบุคลากร 

วจ.2.1-2-7 บันทึกข�อความการไปราชการของอาจารย,/ภาพถ�ายการเข�าร�วมกิจกรรม 

วจ.2.1-2-8 ภาพถ�ายการเข�าร�วมกิจกรรมวิชาการฯ กับเครือข�ายภาคเหนือ 

วจ.2.1-2-9 ข�อสรุปจากการสังเกตการณ,และการสัมภาษณ,แบบไม�เป:นทางการ 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข&อท่ี 3 : จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป(นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการด�านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป:นทุนวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค, ดังนี้  
 1. คณะฯ จัดทําแผนด�านการจัดสรรงบประมาณเป:นทุนด�านวิจัยให�กับบุคลากร โดยเขียนเป:นโครงการ

จัดสรรงบประมาณในป5 2561 ในชื่อโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 20,000 บาท และโครงการวิจัย

พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของบุคลากร จํานวน 50,000 บาท (วจ.2.1-3-1) 

 2. โปรแกรมวิชาฯ จัดสรรเป:นงบประมาณสนับสนุนด�านการวิจัยของโปรแกรมฯ จํานวน 1 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมวิชาตลาด ในชื่อโครงการ “การบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย” จํานวน 5,000 บาท 
 3. งบประมาณจัดสรรในโครงการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของบุคลากร จํานวน 50,000 บาท ใช�ใน
การพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัยให�แก�บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ส�วนโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 20,000 บาท ใช�ในการสนับสนุนและสร�างแรงจูงใจในการทํางานวิจัยให�แก�บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ 
 รวมท้ังผลักดันให�อาจารย,ขอทุนสนับสนุนจากแหล�งงบประมาณอ่ืน ๆ เช�น ทุนวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (สกว.) 

และทุนบูรณาการของจังหวัด  เป:นต�น โดยการจัดห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรมให�เป:นแหล�งค�นคว�าด�านการ

วิจัยพร�อมพ่ีเลี้ยงนักวิจัยในการให�คําแนะนําปรึกษา (วจ.2.1-3-2) 

 4. คณะฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการด�านการวิจัยและนวัตกรรมดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการสนับสนุนและสร�างแรงจูงใจในการทํางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ พบว�า ในป5 2561 
มีอาจารย,ขอรับทุนสนับสนุน จํานวน 3 คน ได�แก� (วจ.2.1-3-3) 

1. โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป โดย ผศ.ดร.ปณิสรา จรัญวิญpู 
2. โปรแกรมวิชาการตลาด โดยผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
3. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร, โดยอาจารย, อาจารย,พิมพ,นารา บรรจง 

 อนึ่งนอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได�สัมภาษณ,ถึงปbญหาและอุปสรรค,ในการดําเนินการวิจัยในป5 2561 
พบว�า อาจารย,มีภาระงานสอนและภาระงานอ่ืนมาก ส�งผลให�อาจารย,ไม�มีเวลาในการจัดทําวิจัย และจาก
การท่ีงบประมาณสนับสนุนในการสร�างแรงจูงใจมีน�อย ไม�เสริมแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย, 
 5. จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในข�อ 4 คณะกรรมการฯ ได�จัดประชุมคณะกรรมการ
ด�านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงด�านงบประมาณเพ่ือเป:นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค,ใน
ป5งบประมาณ 2561 โดยคณะกรรมการฯ มีมติร�วมกันว�า จากงบประมาณท้ังหมดในป5 2561 ของคณะฯ 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
จํานวน 2,351,600 บาท จัดสรรสําหรับการวิจัย รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท คิดเป:นร�อยละ 0.85  ซ่ึงน�อยมาก 
เนื่องจากคณะไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณด�านการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการฯ มีมติว�า
ควรเสนอให�คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมในป5 2562 โดยปรับจาก 20,000 บาท ในป5 2561 เป:น 30,000 
บาทในป5 2562 และมอบให�คณบดีนําเสนอปbญหาดังกล�าวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือให�มีการจัดสรรงบประมาณด�านการวิจัยให�กับคณะ ส�วนปbญหาด�านภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน
ท่ีมากของอาจารย, คณะฯ จะจัดโครงการเสริมแรงจูงใจในการทํางานวิจัยของอาจารย,ให�แล�วเสร็จภายใต�
โครงการ Happy money research ต�อไป 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ*งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ�ข�อท่ี 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.2.1-3-1 แผนงานโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการประจําป5 2561 

วจ.2.1-3-2 ภาพถ�ายห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม 

วจ.2.1-3-3 บันทึกข�อความขอรับทุนสนับสนุน 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ�ข&อท่ี 4 : จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินการ 

 ในป5 2561 คณะฯ ได�มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค,ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ,ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติให�กับคณาจารย,ของ
คณะฯ โดยจัดสรรเป:นเงินรางวัลบทความละ 1,000 บาทรวมท้ังคณะฯ ได�พยายามหาแหล�งเงินทุนสนับสนุน
การเผยแพร�ผลงานวิจัย ดังนี้  

1. คณะดําเนินการร�วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร�
ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค,ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ,ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
สถาบันวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเข�าร�วมประชุม ค�าท่ีพักและค�าลงทะเบียน ตามจริง ใน
กรณีท่ีนําเสนอเป:นโปสเตอร,   สถาบันวิจัยฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโปสเตอร,ละ 500 บาท 
อนึ่ง นอกจากนี้คณะฯ ได�จัดสรรงบประมาณสนับสนุนของคณะฯ จากโครงการ Happy money research 
ในการจัดทําบทความ คนละ 1,000 บาท โดยในป5 2561 มีอาจารย,ของคณะฯ ได�รับทุนสนับสนุนงบ
ประมาณในการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค, จํานวน 1,000 บาท (วจ.2.1-4-1) ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล สถานท่ีเผยแพร? 
จํานวนเงินท่ีไดEรับการสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.ปณสิรา  
จรัสวิญp ู

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ฉบับท่ี 1 
มกราคม-เมษายน 2561 

1,000 

รวมเงินท้ังสิ้น 1,000 

 
2. หลังจากเข�าร�วมการนําเสนอการเผยแพร�ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร,เสร็จเรียบร�อยอาจารย,

สามารถนําสําเนาบทความวิจัยพร�อมประกาศนียบัตร พรัอมบันทึกข�องบประมาณค�าตอบแทนในการ
เผยแพร� จํานวน 1,000 บาทจากสถาบันวิจัยฯ ในส�วนงบประมาณของคณะฯ นั้น คณะฯ ได�จัดทําโครงการ 
Happy research เพ่ือสนับสนุนอาจารย,ในการเผยแพร�ผลงานวิจัย คนละ 1,000 บาท (วจ.2.1-4-1)  

3. คณะฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดําเนินการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค, โดยการสัมภาษณ,อาจารย,ท้ังในส�วนท่ีไปร�วมการเผยแพร� และอาจารย,ท่ีไม�ได�เข�าร�วม จํานวน 10 
คน พบว�า อาจารย,ส�วนใหญ�เห็นว�าเงินรางวัลตอบแทนในการเผยแพร�ผลงานวิจัยมีความเหมาะสม และเป:น
การเสริมแรงให�อาจารย,นําผลงานวิจัยไปเผยแพร�เพ่ิมมากข้ึน  แต�อาจารย,ส�วนใหญ�ให�ข�อเสนอแนะว�า คณะฯ 
ควรมีการปรับเพ่ิมงบประมาณโครงการวิจัยของคณะฯ ให�เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากปbจจุบันมีอาจารย,
กระตือรือร�นท่ีจะนําผลงานวิจัยไปเผยแพร�เพ่ิมข้ึน คณะฯ จะได�มีงบประมาณในการรองรับความต�องการใน
การเผยแพร�ผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนของอาจารย, (วจ.2.1-4-2) 
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4. จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในข�อ 3 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรมของคณะฯ ได�จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงด�านงบประมาณเพ่ือเป:น
สนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค,ในป5งบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการฯ มีมติว�าควร
เสนอให�คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมในป5 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*งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ�ข�อท่ี 4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.2.1-4-1 บันทึกข�อความของบประมาณสนับสนุนด�านการเผยแพร�งานวิจัย และประกาศของคณะเก่ียวกับการให�
งบประมาณสนับสนุนด�านการเผยแพร�งานวิจัยและบันทึกข�อรับงบประมาณสนับสนุนของอาจารย, 

วจ.2.1-4-2 แบบสังเคราะห,การสัมภาษณ,อาจารย,เก่ียวกับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัย 

วจ.2.1-4-3 วาระการประชุมการจัดสรรงบประมาณป5 2562 

วจ.2.1-4-4 วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิจัยและนวัตกรรม 
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����เกณฑ�ข&อท่ี 5 : มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย*อง
อาจารย�และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ดีเด*น 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการ ดังนี้  
 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยAและนักวิจัย  
 1. เนื่องด�วยคณะวิทยาการจัดการได�รับหนังสือราชการเก่ียวกับการอบรมด�านงานวิจัย และได�
พิจารณาจัดส�งอาจารย,เข�าร�วมการอบรมด�านการวิจัยโดยการสอบถามไปยังประธานโปรแกรมวิชาฯ และส�ง
เข�า E-mail ให�อาจารย,ทุกคน และหากอาจารย,มีความประสงค,ท่ีจะเข�ารับการอบรมให�อาจารย,แจ�งความ
ประสงค,ในการไปพัฒนาได�ท่ีสํานักงานคณะฯ เพ่ือท่ีสํานักงานคณะฯ จะได�ดําเนินการจัดส�งอาจารย,และ
นักวิจัยเข�าร�วมการอบรม ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยท้ังหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต�อไป (วจ.2.1-5-1) 
 2. ในป5 2561 มีอาจารย,และนักวิจัยของคณะฯ เข�าร�วมการอบรม ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยท้ังหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป:นการพัฒนาความรู�
และเปsดโลกทัศน,ด�านการวิจัย (วจ.2.1-5-2) (วจ.2.1-5-3) จํานวน 35 กิจกรรม ดังนี้ 
 3. คณะฯ มอบหมายให�คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการเข�าร�วมการพัฒนาสมรรถนะด�านการวิจัยของอาจารย,และนักวิจัย โดยการ
สัมภาษณ,อาจารย,ท่ีเข�ารับการพัฒนาฯ พบว�า อาจารย,ส�วนใหญ�ได�รับความรู�ด�านการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน และได�
เปsดโลกทัศน,ด�านการวิจัย แต�อาจารย,ส�วนใหญ�ต�องการความรู�เพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําผลงานวิจัยไปใช�ในการ
ขอตําแหน�งทางวิชาการ และจากการติดตามการส�งโครงร�างงานวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนในป5งบประมาณ 2561 
พบว�า มีอาจารย,ท่ีเขียนโครงร�างขอทุนสนับสนุนวิจัยในป5 2561 จํานวนท้ังสิ้น 23 เรื่อง แต�ได�รับทุนสนับสนุน
เพียง 14 เรื่อง ซ่ึงปbญหาท่ีพบสําหรับอาจารย,ท่ีไม�ได�รับทุนนั้น คือ วิธีการดําการวิจัยไม�ชัดเจนและไม�
สอดคล�องกับโจทย,วิจัยในระดับจังหวัดและประเทศ 
 4. จากการประเมินในข�อ 3 พบว�า ในป5งบประมาณ 2561 คณะฯ จึงได�มอบหมายให�คณะกรรมการ
บริหารการวิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย การ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและวิธีการ ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด�านการวิจัย
ของอาจารย,ให�เพ่ิมข้ึน และให�ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง (วจ.2.1-5-4) 
 การสรEางขวัญและกําลังใจอาจารยAและนักวิจัย 
 คณะวิทยาการจัดการมีการสร�างขวัญและกําลังใจอาจารย,และนักวิจัย ดังนี้  
 1. จัดทํากิจกรรม Happy money research ภายใต�โครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการโดยมุ�งเน�น
ให�การสนับสนุนเงินทุนสําหรับนักวิจัยท่ีมีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร� (วจ.2.1-5-5) 
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 2. จัดห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม พร�อมพ่ีเลี้ยงนักวิจัยให�คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย (วจ.
2.1-5-6) 
 3. จัดงบประมาณสนับสนุนในการเผยแพร�ผลงานวิจัยของคณาจารย,คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 
3,000 บาท (วจ.2.1-5-5) 
 นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรEางสรรคAดีเด?น  
 ในป5การศึกษา 2561 มีบุคลากร/งานวิจัยท่ีของคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค,ดีเด�น ดังนี้ 

1. รศ.ดร.ปาจรีย,  ผลประเสริฐ ได�รับการยกย�องให�เป:นนักวิจัยดีเด�น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท, ได�รับรางวัลผลชนะเลิศอันดับ 1 ด�านการพัฒนาการบริการวิชาการ 
ประเภทการนําเสนอบนเวที ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วจ.2.1-5-7) 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ*งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ�ข�อท่ี 5 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.2.1-5-1 หนังสือราชการ/บันทึกข�อความอบรมด�านการวิจัย 

วจ.2.1-5-2 ใบลงทะเบียนเข�าร�วมการอบรม/ภาพถ�ายการเข�าร�วมการอบรม 

วจ.2.1-5-3 ภาพถ�ายการเข�าร�วมกิจกรรม/ประกาศนียบัตรการเข�าร�วมกิจกรรม 

วจ.2.1-5-4 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยัในป5 2561 

วจ.2.1-5-5 โครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.2.1-5-6 ภาพถ�ายห�องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม 

วจ.2.1-5-7 ประกาศนียบัตรนักวิจยัดีเด�น 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
����เกณฑ�ข&อท่ี 6 : มีระบบและกลไกเพ่ือช*วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�
ประโยชน�และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการตามข้ันตอนระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือสร�างสรรค,ของนักวิจัยหรือเจ�าของผลงานในคณะฯ ดังนี้ 
 1. มีบุคลากรของคณะฯ เข�าไปเป:นคณะกรรมการคุ�มครองสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 
คน คือ ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา และ ผศ.ชาลี ตระกูล (วจ.2.1-6-1) 
 2. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการคุ�มครองสิทธิ์ในระดับคณะฯ เพ่ือทําหน�าท่ีพัฒนาระบบและกลไก
ส�งเสริมการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร�างสรรค,ท่ีนําไปใช�ประโยชน,และส�งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรให�กับนักวิจัยหรือเจ�าของผลงานในคณะฯ ซ่ึงเป:นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม (วจ.2.1-6-2) 
 2. คณะกรรมการฯ มีส�วนร�วมในการประชาสัมพันธ,และคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือดําเนินการคุ�มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร�างสรรค, รวมท้ังติดตามและช�วยเหลืออาจารย, บุคลากรหรือเจ�าของผลงานท่ียื่น
แบบขอจดคุ�มครองสิทธิ์แก�คณะกรรมการฯ (วจ.2.1-6-3) 
 3. ในป5การศึกษา 2561 คณะมีผลงานท่ีแจ�งความจํานงในการยื่นขอคุ�มครองจํานวน 7 ผลงาน (วจ.
2.1-6-4) ได�แก�  
  1) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช�แหล�งเรียนรู�ในชุมชน รายวิชาการเป:น
ผู�ประกอบการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย ผศ.ดร.เพชรา 
บุดสีทา  
  2) การประยุกต,ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร โดย ผศ.
ดร.ปาณิสรา จรัสวิญpู  
  3) การพัฒนาการลดต�นทุนและเพ่ิมผลตอบแทนของการปลูกข�าวสายพันธุ,พ้ืนเมืองในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย,ศิริพร โสมคําภา 
  4) ผลของการจัดการเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ, โดย ผศ.ดร.
เพ็ญศรี  จันทร,อินทร, 
  5) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ,เพ่ือการประชาสัมพันธ,ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดกําแพงเพชร โดย 
ดร.ประจักษ, กึกก�อง 
  6) การพัฒนาข้ันตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข�ายด�วยเอดาบูทเอ็มวัน โดย 
อาจารย,พลอยพรรณ สอนสุวิทย, 
  7) การพัฒนากลยุทธ,การตลาดผลิตภัณฑ,ข�าวกล�องงอกของวิสาหกิจชุมชน โดย อาจารย,
วรรณพรรณ รักษ,ชน 
 4. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการเข�าข�ายจดแจ�งลิขสิทธิ์หรือไม� เอกสารประกอบการจดแจ�ง
ครบถ�วนหรือไม� เพ่ือยื่นเสนอต�อคณะกรรมการคุ�มครองสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต�อไป 
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2.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 5.  คณะกรรมการฯ ได�ติดตามการดําเนินการในข�อ 4 พบว�า มีผลงานท่ีสามารถดําเนินการได� 7 
ผลงาน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได�ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการในการดําเนินการคุ�มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยฯ ดังกล�าว พบว�า การประชาสัมพันธ,การคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือสร�างสรรค,ต�อบุคคลากร
ภายในคณะฯ ไม�ท่ัวถึง ดังนั้น คณะกรรการฯ จึงมีมติให�หัวหน�างานวิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธาน
กรรมการนําเสนอมติท่ีประชุมต�อคณบดีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ,เรื่องการจดแจ�งลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค,ในป5การศึกษา 2561 ในระดับคณะ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานท่ีจะขอจดแจ�งลิขสิทธิ์ต�อไป 
(วจ.2.1-6-5)  

 
 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ*งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ�ข�อท่ี 6 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.2.1-6-1 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจดแจ�งลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

วจ.2.1-6-2 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจดแจ�งลิขสิทธ์ิของคณะฯ 

วจ.2.1-6-3 แบบแสดงความจํานงยื่นจดผลงานการคุ�มครองสิทธ์ิ 

วจ.2.1-6-4 ผลงานวิชาการท่ีแจ�งความจํานงค,ในการจดคุ�มครองสิทธ์ิ 

วจ.2.1-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเป=าหมาย เป=าหมายป>ต�อไป 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปtาหมาย  6 ข�อ 

     
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเป=าหมาย หมายเหตุ 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปtาหมาย  

 
จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
(ประเมินตนเอง) 
1. ผู�บริหารคณะฯ ให�ความสําคัญต*อการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ โดยใช�วิจัยเป(นฐาน 
2. บุคลากรของคณะฯ มีความกระตือรื้อร�นในการทําวิจัยเพ่ิมข้ึนทุกป] 
โอกาสการพัฒนา / ข&อเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถ&ามี) 
- 

 
ผู&รับผิดชอบ 
ผู&กํากับดูแลตัวบ�งช้ี ผู&จัดเก็บรวบรวมข&อมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท� อาจารย�ยุชิตา  กันหาม่ิง 
โทรศัพท� 081-036-0839 โทรศัพท� 081-036-0839 
E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com 
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2.2 

องค8ประกอบท่ี 2 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ=งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร@างสรรค8 
ชนิดของตัวบ=งช้ี ป�จจัยนําเข�า 
คําอธิบายตัวบ=งช้ี ป�จจัยสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให�เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค(ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร� างสรรค(  ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต�องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได�รับจากภายนอก
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร�างสรรค(อย�างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล�อมและจุดเน�นของสถาบัน  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค(ท่ี
คณะได�รับจากแหล�งทุนภายนอกสถาบันยังเป4นตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพ
ด�านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน�นการวิจัย 

เกณฑ8การประเมิน โดยการแปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย(ประจําและนักวิจัยประจําเป4นคะแนน
ระหว�าง 0-5 
กลุ=มสาขาวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค(จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให�เป4นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต�อคน 

 

 

ผลการดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการได�รับการจัดสรรงบประมาณท้ังงบประมาณภายในจํานวนท้ังสิ้น 1,446,455
บาท เป4นงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด โดยมีอาจารย(ประจําท้ังหมด 46 คน คิดเป4นจํานวนเงินทุน
วิจัยเฉลี่ย 31,444.67 บาทต�อคน เม่ือเทียบกับเกณฑ( 25,000 บาทต�อคน จึงได�คะแนนเท�ากับ 6.29 คะแนน 
แต�คะแนนเต็ม 5.00 ดังนั้น ผลการดําเนินงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค( เท�ากับ 5 คะแนน 
โดยคํานวณตามสูตร ได�ดังนี้ 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค(จากภายในและภายนอกสถาบันต�อ
จํานวนอาจารย(ประจําและนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  =    
จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารย(ประจําและนักวิจัย
x 100 

 

    =  
1,446,455

46
x 100 

 
    = 31,444.67 บาท 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร(และ
สังคมศาสตร() 

 คะแนนท่ีได�    =  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให�เป4นคะแนนเต็ม 5
x 5 

   =  
31,444.67 

25,000
 x 5    

   = 6.29 คะแนน   

  ดังนั้น คะแนนท่ีได@เท=ากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.2.2-1-1 ตารางสรุปจํานวนเงินท่ีได�รับการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค(ของคณะวิทยาการ 
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2.2 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย เปNาหมายป0ต=อไป 

25,000 31,444.67 5.00  บรรลุเปIาหมาย 25,000 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
เปNาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปNาหมาย หมายเหตุ 

25,000 31,444.67 5.00  บรรลุเปIาหมาย  
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

(ประเมินตนเอง) 
 คณาจารย(ของคณะฯ ให�ความสําคัญกับการวิจัยเพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
ท�องถ่ิน จังหวัดและประเทศ รวมท้ังผู�บริหารคณะให�การสนับสนุนการทําวิจัยอย�างต�อเนื่อง  

โอกาสการพัฒนา / ข@อเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถ@ามี) 
- 

 

ผู@รับผิดชอบ 

ผู@กํากับดูแลตัวบ=งช้ี ผู@จัดเก็บรวบรวมข@อมูล / รายงานผลการดําเนินการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท( อาจารย(ยุชิตา  กันหาม่ิง 

โทรศัพท8 081-036-0839 โทรศัพท8 094-628-9047 

E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com E-Mail loogtaw@hotmail.com 
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องค8ประกอบท่ี 2 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ>งช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย8ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ>งช้ี ผลลัพธ� 
คําอธิบายตัวบ>งช้ี ผลงานทางวิชาการเป�นข�อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให�เห็นว�าอาจารย�ประจําและ

นักวิจัยได�สร�างสรรค�ข้ึน เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความก�าวหน�าทางวิชาการและการพัฒนา
องค�ความรู�อย�างต�อเนื่อง เป�นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให�มีการเผยแพร�และ
นําไปใช�ประโยชน�ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู�
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ�ในรายงาน สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข�อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว�าด�วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได�รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป�นผลงานทางวิชาการรับใช�สังคมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล�ว 
ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค�กรระดับชาติว�าจ�างให�ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ี
ใช�ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณาตามเกณฑ�การขอตําแหน�งทาง
วิชาการแล�ว 

เกณฑ8การประเมิน โดยการแปลงค�าร�อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�
ประจําและนักวิจัยเป�นคะแนนระหว�าง 0-5  
กลุ>มสาขาวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 
ร�อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย
ท่ีกําหนดไว�เป�นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 20 ข้ึนไป 

 

ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการมีค�าผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ท้ังสิ้นเท�ากับ 11.00 
โดยมีอาจารย�ประจําท้ังหมด 46 คน คิดเป�นร�อยละ 23.91 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ร�อยละ 20.00 จึงได�คะแนน
เท�ากับ 5.00 โดยคํานวณตามสูตร ได�ดังนี้ 
 1. คํานวณค�าร�อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจํา และนักวิจัย
ตามสูตร 

ค�าร�อยละ =    
ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย�ประจําและนักวจัิย

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยท้ังหมด
x 100 

    =  
11

46
x 100 

    = 23.91 



 

   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

99 
ตัวบ�งช้ีที่ 2.3 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

2.3 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�) 

คะแนนท่ีได�    =  
ร�อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย

ร�อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจํา
และนักวิจัยท่ีกําหนดให�เป�นคะแนนเต็ม 5

x 5 

 

  =   
23.91 

20
 x 5    

  = 5.98 คะแนน 

 ดังนั้น คะแนนท่ีไดIเท>ากับ 5 คะแนน 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.2.3-1-1 ตารางสรุปรายช่ือบุคลากรท่ีมีผลงานทางวิชาการหรือวิจัย 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

เปLาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปLาหมาย เปLาหมายป0ต>อไป 

20.00 23.91 5.00  บรรลุเปLาหมาย 20.00 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปLาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปLาหมาย หมายเหตุ 

20.00 23.91 5.00  บรรลุเปLาหมาย  
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

(ประเมินตนเอง) 
 จัดทําโครงการสร�างขวัญและกําลังใจในการนําผลงานวิชาการและงานวิจัยไปเผยแพร� 

โอกาสการพัฒนา / ขIอเสนอแนะในการพัฒนา 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถIามี) 

- 

 

ผูIรับผิดชอบ 

ผูIกํากับดูแลตัวบ>งช้ี ผูIจัดเก็บรวบรวมขIอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท� อาจารย�ยุชิตา  กันหาม่ิง 

โทรศัพท8 081-036-0839 โทรศัพท8 094-628-9047 

E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com E-Mail loogtaw@hotmail.com 
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3.1 

องค9ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ (สกอ.) 
ตัวบ>งช้ีท่ี 3.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ9ตามพันธกิจ กลุ>มสถาบัน และ

เอกลักษณ9ของคณะ 
ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ>งช้ี การบริการวิชาการเป�นภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควร

คํานึงถึงกระบวนการในการให+บริการวิชาการแก�สังคมโดยการศึกษาความต+องการ
ของกลุ�มเป.าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให+เกิด
รายได+และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสร+างประโยชน3แก�ชุมชนหรือสังคม
โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป�นแผนการใช+
ประโยชน3จนเกิดผลลัพธ3ท่ีสร+างความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องและ
ยั่งยืน 

 
เกณฑ9การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข+อ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑ9 
ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ9มาตรฐาน 

  

1) จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป<ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

  
2) โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช+ประโยชน3จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให+เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

  3) โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 อย�างน+อยต+องมีโครงการท่ีบริการแบบให+เปล�า 

  
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

  5) นําผลการประเมินตามข+อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม 

  6) คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
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ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขIอท่ี 1 : จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป<ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของสังคมและ
กําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการ ดังนี้ 
1. คณะฯ แต�งต้ังคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานด+านการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ของ

คณะฯ โดยคณะกรรมการฯ เป�นตัวแทนจากอาจารย3ในแต�ละหลักสูตรของคณะฯ เพ่ือให+เกิดการมีส�วนร�วม
ในการวางแผนงานด+านการบริการวิชาการแก�สังคม โดยคณะกรรมการฯ มีหน+าท่ีกํากับดูแลด+านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู+ รวมท้ังการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
กิจกรรมนักศึกษา จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกในเรื่องท่ีเก่ียวข+องกับ
งานบริการวิชาการและการจัดการความรู+  รวมท้ัง พัฒนาหลักสูตรฝCกอบรมและดําเนินการฝCกอบรม พัฒนา
เครือข�ายการบริการวิชาการและบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะกับมหาวิทยาลัย 
และหน�วยงานภายนอก (วจ.3.1-1-1) 

2. คณะฯ ร�วมกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการสํารวจความต+องการของชุมชนในการรับบริการ
วิชาการและการกําหนดพ้ืนท่ีเป.าหมายในการให+บริการวิชาการเพ่ือนํามาใช+ในการจัดโครงการบริการวิชาฯ 
ของคณะ โดยในป<การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยกําหนดพ้ืนท่ีในการให+บริการ 3 ชุมชน ได+แก� (1) ชุมชน
ตําบลนครไตรตรึงษ3 อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร (2) ชุมชนตําบลหนองหลวง อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และ (3) ชุมชนท�าขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร แต� 
คณะฯ ได+รับหนังสือเลขท่ี กพ73701/1032 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 เพ่ือขอให+คณะฯ เข+าร�ามบูรณาการ
การพัฒนาชุมชนท�าขุนรามให+เป�นหมู�บ+านเพ่ือการท�องเท่ียว ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการด+านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู+ฯ จึงมีมติว�า ในป<งบประมาณ 2561 คณะเลือกพ้ืนท่ีเป.าหมายในการให+บริการ
วิชาการ คือ ชุมชนท�าขุนราม (วจ.3.1-1-2)  

3. คณะกรรมการฯ  จัดประชุมเพ่ือวางแผนการให+บริการวิชาการ และจัดทําแผนการบริการวิชาการ
ในระดับคณะประจําป<การศึกษา 2560 ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของสังคมและกําหนดตัวบ�งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคม  โดยในป< 2560 คณะฯ มีโครงการท่ีให+บริการ
วิชาการแก�สังคมในระดับคณะฯ จํานวน 1 โครงการ และระดับหลักสูตรหรือโปรแกรมวิชาฯ จํานวน 8 
โครงการ  รวมเป�นเงินท้ังสิ้น  504,000  บาท โดยมีโครงการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวน 9 
โครงการ และบูรณาการกับการวิจัย จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 

วัตถุประสงค9 ตัวชี้วดั เปJาหมาย 
โครงการบริการ

วิชาการในป0 2559 
การบูรณาการ 

การเรียนการสอน การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาความรู+ 
และทักษะด+าน   
ต�าง ๆ ให+กับชุมชน 
ท+องถิ่นและสังคม 
ให+เข+มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได+ 
 

จํานวนชุมชน 
ท+องถิ่น ท่ีได+รับการ
บริการวิชาการ 

3 ชุมชน 1. โครงการพัฒนา
หมู�บ+านท�องเท่ียว
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 ด�อนคร+าม 
3. คอมพิวเตอร3
ธุรกิจบริการวิชาการ
สู�ชุมชน (38,000 
บาท) ผู+รับผิดชอบ 
คือ อ.ฉัตรชัย อินทร
ประพันธ3 
4. โครงการ
เศรษฐศาสตร3บริการ
วิชาการสู�สังคม 
(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
แสดงร�วมสมัยเพื่อ
งานนิเทศศาสตร3  

 
� 
 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
� 

 
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนชุมชนท่ี
เข+มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได+ 
 

1  ชุมชน 

2 .  เพื่ อบู รณาการ
งานบริการวิชาการ
กั บก า ร เ รี ยนก า ร
สอน การวิจัยหรือ
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

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

 

ร+อยละ 80 

 จํานวนรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกบั
การเรียนการสอน
และการวิจัย 
 
 

8 รายวิชา 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
(38,000 บาท) 
ผู+รับผิดชอบ คือ ดร.
ศุภโชคชัย นันทศรี 
7. โครงการ
อาสาสมัครนําเท่ียว 
(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�
ชุมชนท�าขุนรามด+าน
การบริหารจัดการ
กลุ�ม (38,000 บาท) 
ผู+รับผิดชอบ คือ 
พลอยณัชชา เดชะ
เศรษฐ3ศิริ 

 
 
 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการบริการวิชาการ ผูIรับผิดชอบ 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน/

การวิจัย 

1 .  โ คร งการการ พัฒนาหมู� บ+ าน
ท�องเท่ียวโดยชุมชน 

คณะฯ  
(ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท3)  

จํานวน  200,000 บาท 

- บูรณาการกับรายวิชาการท�องเท่ียว
ชุมชน 
-บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมและเส+นทางการ
ท�องเท่ียวของชุมชนท�าขุนราม  ตําบล
ท�าข ุนราม  อํา เภอเม ือง  จ ังหว ัด
กําแพงเพชร 

2. โครงการการจัดการทางการเงิน
สําหรับชุมชนท+องถ่ิน 

โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร 
(อาจารย3อนุธิดา  เพชรพิมลู)  

จํานวน 38,000 บาท 

- บูรณาการกับรายวิชาทฤษฏีและ
นโยบายการเงิน 

3. โครงการการแสดงร�วมสมยัเพ่ืองาน
นิเทศศาสตร3 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร3 
(ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี)  

- บูรณาการกับรายวิชาการแสดงและ
การกํากับการแสดง 
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
จํานวน 38,000 บาท 

 

4. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการ
วิชาการสู�ชุมชน  

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร3ธุรกิจ 
(อาจารย3ฉัตรชัย อินทรประพันธ3) 

จํานวน 38,000 บาท 

- บูรณาการกับรายวิชาการเ ขียน
โปรแกรมบนเว็บ 

5. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
เสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โปรแกรมวิชาบัญชี 
(ผศ.อนุ ธัชยะพงษ3) 

จํานวน 38,000 บาท 

- บูรณาการกับรายวิชาการเตรียมฝCก
ประสบการณ3วิชาชีพบัญชี 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน 

โปรแกรมวิชาการตลาด 

(ผศ.อิสรยี3  ด�อนคร+าม)  
จํานวน 38,000 บาท 

- บูรณาการกับรายวิชาการวิเคราะห3
และการจัดทําแผนการตลาด
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ
ประยุกต3ใช+งานทางการตลาด และ
รายวิชาการตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล+อม 

7. โครงการพัฒนาอาสาสมัครนําเท่ียว โปรแกรมวิชาการท�องเท่ียว 

และการโรงแรม 

(ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท3)  
จํานวน 38,000 บาท 

- บู รณาการ กับราย วิชาหลั กการ
มัคคุเทศก3 

8. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการ
วิชาการสู�สังคม 
 

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร3 
(อาจารย3ชญาน3นันท3 ศิริกิจเสถียร)  

จํานวน 38,000 บาท 

- บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร3 และ
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

9. โครงการบริการวิชาการด+านการ
บริหารจัดการ 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  
(อาจารย3พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ3ศิริ) 

จํานวน 38,000 บาท 

- บูรณาการกับรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจด+วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให+ข+อเสนอแนะและได+อนุมัติเม่ือวันท่ี 

25 เมษายน 2560 (วจ.3.1-1-3) และ (วจ.3.1-1-4)   
3. คณะกรรมการฯ ได+ทบทวนและติดตามการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ตามแผนการบริการ

วิชาการในป<การศึกษา 2560 ผลการดําเนินงานพบว�า โครงการบริการวิชาการส�วนใหญ�จะเริ่มดําเนินการใน 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) และไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ (วจ.3.1-1-3) 

โครงการบริการวิชาการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. โครงการการพัฒนาหมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค.) และ 
ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) 

*ดําเนินการไตรมาสท่ี 3 (เมย.-มิย.) 

2. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนท+องถ่ิน ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค.)  
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รายละเอียดการดําเนินการ 
3. โครงการการแสดงร�วมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร3 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

4. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสู�ชุมชน  ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

5. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค.) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค.) 
*ดําเนินการไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

7. โครงการพัฒนาอาสาสมัครนําเท่ียว ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค.) 

8. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสู�สังคม ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค.) และ 
ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) 

9. โครงการบริการวิชาการด+านการบริหารจัดการ ไตรมาสท่ี 1 (ตค.-ธค. ) และ 

ไตรมาสท่ี 2  (มค.-มีค.) 

 
 จากการติดตามผลการดําเนินงานการบริการวิชาการในระดับคณะฯ และในระดับโปรแกรมวิชาฯ 
พบว�า โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินงานการบริการวิชาการเป�นไปตามแผนบริการวิชาการและบรรลุตาม
เป.าหมายท่ีตั้งไว+ ตามแผนการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561  แต�จะ
มี 2 โครงการฯ ซ่ึงดําเนินการไม�เป�นไปตามแผนท่ีตั้งไว+ ดังนี้  

1) โครงการการพัฒนาหมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงแผนต้ังไว+ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 แต�ดําเนินการ
จริงถึงไตรมาสท่ี 3 เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีทํามีหลายกิจกรรมและไม�สามารถดําเนินการให+เสร็จใน     
ไตรมาสท่ี 2 ตามแผนได+ 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน ซ่ึงแผนต้ังไว+ในไตรมาสท่ี 1 แต�
ดําเนินการจริงถึงไตรมาสท่ี 2 เนื่องจากวันเวลาว�างของผู+เข+าร�วมโครงการกับวิทยากรไม�ตรงกันจึง
ทําให+การดําเนินการไม�เป�นไปตามแผนท่ีตั้งไว+ 

อนึ่งนอกจากนี้ ผู+รับผิดชอบโครงการได+ให+ข+อเสนอแนะกับกรรมการฯ ว�า คณะฯ ควรมีการติดตาม
การใช+ประโยชน3จากการบริการวิชาการหลังจากดําเนินการไปแล+วอย�างน+อย 2 เดือน 
 4. จากผลการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ คณะกรรมการฯ ได+จัดประชุม และมีมติร�วมกันว�าจะมี
การติดตามการใช+ประโยชน3จากการบริการวิชาการหลังจากดําเนินการไปแล+ว 2 เดือน (วจ.3.1-1-5)  

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 เกณฑ3ข+อท่ี 1 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.3.1-1-1 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการด+านการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ของคณะฯ ท่ี 021/2559 ลง

วันท่ี 22 มิถุนายน 2559 
วจ.3.1-1-2 หนังสือท่ี กพ 73701/1032 เรื่องการพัฒนาหมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน ตําบลท�าขุนราม 

วจ.3.1-1-3 แผนบริการวิชาการประจําป<การศึกษา 2560 ประจําป<งบประมาณ 2561 
วจ.3.1-1-4 พ้ืนท่ีเป.าหมายในการให+บริการในป<งบประมาณ 2561 

วจ.3.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งท่ี 1/2560 
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3.1 

 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขIอท่ี 2 : โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช+ประโยชน3จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให+เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

ผลการดําเนินการ 
จากการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการของคณะฯ ซ่ึงมี 9 โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ

สอนโดยกําหนดเป.าหมายของการพัฒนา 2 กลุ�ม คือ นักศึกษาและชุมชนหรือสังคม  ซ่ึงคณะฯ มีการจัดทํา
แผนการใช+ประโยชน3จากการบริการวิชาการ เพ่ือให+เกิดผลต�อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม และนักศึกษา ดัง
สรุปผลการติดตามการใช+ประโยชน3ในโครงการบริการวิชาการประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9 
โครงการ ดังนี้ (วจ.3.1-2-1) 

โครงการ
บริการ
วิชาการ 

กิจกรรมการ
ดําเนินงาน 

กลุ>มเปJาหมาย ช>วงเวลา
การ

ใหIบริการ 

ผลประโยชน9จากการบริการวิชาการต>อ 

นักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

1. โครงการ
การพัฒนา
หมู�บ+าน
ท�องเท่ียวโดย
ชุมชน 

จัดกิจกรรม
ท้ังหมด 10 
กิจกรรม ดังน้ี 
1. จัด
ฝCกอบรมเรื่อง 
“การพัฒนา
ของฝากของท่ี
ระลึกของ
ตําบล 
ท�าขุนรามครั้ง
ท่ี 1” 
ณ ศาลา
อเนกประสงค3
ของตําบลท�า
ขุนราม 
 
2.  จัด
ฝCกอบรมเรื่อง  
“การจัดทํา
ของท่ีระลึก
เครื่องจักสาน
ของชุมชน”  
ณ องค3การ

 
 
 
- ประชาชน
ตําบลท�าขุน
ราม  
จํานวน 70 
คนและ
นักศึกษา
จํานวน 5 คน 
รวม 75 คน 
 
 
 
 
 
-ประชาชน
ตําบลท�าขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 
จํานวน  30 
คน และ

 
 
 
- 18 ตุลาคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ระหว�าง
วันท่ี 
 20 ถึง 26 
พฤศจิกายน 
2560 
 
 

 
 
 
นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไปจัดทํา
แผนการท�องเท่ียวชุมชน
ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนา
ของฝากของท่ีระลึกของ
ตําบลท�าขุนรามและได+
เป�นผู+ช�วยวิทยากรในการ
อบรม 
 
 
 
 
- นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชน 
เป�นผู+ช�วยวิทยากรในการ
อบรม 
 
 

 
 
 
-ได+วิธีการพัฒนาของ
ฝากของท่ีระลึกของ
ตําบลท�าขุนรามซ่ึงจะ
ส�งผลให+ชุมชนมรีายได+
เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิม
มูลค�าของภูมิปQญญา
ท+องถ่ินด+านฝากของท่ี
ระลึกของตําบลท�าขุน
ราม 
 
 
 
 
- ไ ด+ รั บ ค ว า ม รู+ แ ล ะ
ทักษะ ในการ จัดทํา
เ ค รื่ อ ง จั กส าน เ พ่ื อ
นํ า ไ ป ใ ช+ เ ป� น ขอ ง ท่ี
ระลึกของชุมชน ส�งผล
ให+ ชุ มชนมี ร าย ได+ ท่ี
เพ่ิมข้ึน 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
บริหารส�วน
ตําบลท�าขุน
ราม  
อําเภอเมือง 
จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
3. จัดฝCกอบรม
เรื่อง 
“การเป�นเจ+า
บ+านท่ีดี” ณ 
องค3การ
บริหารส�วน
ตําบลท�าขุน
ราม  
อําเภอเมือง  
จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
4. จัดฝCกอบรม
เรื่อง “พัฒนา
กิจกรรม
ท�องเท่ียวท�า
ขุนราม”  
ณ องค3การ
บริหารส�วน
ตําบลท�าขุน
ราม  
อําเภอเมือง 
จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
5. กิจกรรม
เปVดหมู�บ+าน
ท�องเท่ียวท�า
ขุนราม 
ณ ฝายท�า

นักศึกษา 
จํานวน 3 คน 
รวมท้ังสิ้น 33 
คน 
 
 
 
-ประชาชน 
ตําบลท�าขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 
จํานวน 40 คน 
นักศึกษา 
จํานวน 3 คน 
รวมท้ังสิ้น 33 
คน 
 
 
- ประชาชน 
ตําบลท�าขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 
จํานวน 50 คน 
นักศึกษา
จํานวน 4 คน 
รวมท้ังสิ้น 54 
คน 
 
 
 
-ประชาชน 
ตําบลท�าขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
-ระหว�าง
วันท่ี วันท่ี 
18 ถึง 19 
ธันวาคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
-ระหว�าง
วันท่ี 
 28 ถึง 29 
ธันวาคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
-วันท่ี 6  
มกราคม 
2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไป 
เป�นผู+ช�วยวิทยากรในการ
อบรม เรื่อง 
“การเป�นเจ+าบ+านท่ีดี” 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไปจัดทํา
แผนการพัฒนากิจกรรม
การท�องเท่ียว และได+เป�น
ผู+ช�วยวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไปใช+การ
อธิบายการพัฒนา
หมู�บ+านท�องเท่ียวชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
-ได+รับความรู+ 
และทักษะในเรื่อง  
“การเป�นเจ+าบ+านท่ีดี” 
เพ่ือเตรียมพร+อมใน
การเปVดหมู�บ+านให+เป�น
หมู�บ+านเพ่ือการ
ท�องเท่ียว 
 
 
 
 
 
-ได+รับความรู+ 
และทักษะเก่ียวกับการ
พัฒนากิจกรรมการ
ท�องเท่ียวท�าขุนราม” 
เพ่ือใช+ในการสร+าง
ความสนุกสนานและ
ความเพลดิเพลินให+กับ
นักท�องเท่ียว 
 
 
 
 
 
-ชุมชนเกิดการสร+าง
งานและสร+างรายได+
จากการท�องเท่ียว
ชุมชน 
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
กระดาน 
ตําบลท�าขุน
ราม 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
 
6. จัดฝCกอบรม
เรื่อง 
“การบริหาร
จัดการการ
ท�องเท่ียว
ชุมชน” 
ณ องค3การ
บริหารส�วน
ตําบลท�าขุน
ราม  
อําเภอเมือง  
จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
7. จัดฝCกอบรม
เรื่อง 
“การพัฒนา
อาหารท+องถ่ิน
เพ่ือการ
ท�องเท่ียว”  
ณ องค3การ
บริหารส�วน
ตําบลท�าขุน
ราม 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
 

จํานวน 50 คน 
และนักศึกษา
จํานวน 20 
คน รวมท้ังสิ้น 
70 คน 
 
 
 

-ประชาชน 
ตําบลท�าขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 
จํานวน 64 คน 
และนักศึกษา
จํานวน 4 คน 
รวมท้ังสิ้น 68 
คน 
 
 
 
 

-ประชาชน 
ตําบลท�าขุน
ราม อําเภอ
เมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 
จํานวน 50 คน 
และนักศึกษา 
จํานวน 5 คน 
รวมท้ังสิ้น 55 
คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ระหว�าง
วันท่ี 
22 ถึง 23 
มีนาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ระหว�าง
วันท่ี 30 ถึง 
31 มีนาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไป 
เป�นผู+ช�วยวิทยากรในการ
อบรม เรื่อง 
“การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไป 
เป�นผู+ช�วยวิทยากรในการ
อบรม เก่ียวกับการพัฒนา
อาหารท+องถ่ินเพ่ือการ
ท�องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ได+รับความรู+ 
และทักษะเก่ียวกับ  
“การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ได+ความรู+เก่ียวกับการ
เพ่ิมมลูค�าอาหาร
ท+องถ่ินสําหรบั
นักท�องเท่ียว 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
 
8.กิจกรรมเปVด
ตลาด
ท�องเท่ียว 3 
วิถี ท่ีท�าขุน
ราม ณ วัด
บ+านใหม�
สุวรรณภูมิ 
ตําบลท�า    
ขุนราม อําเภอ
เมืองจังหวัด
กําแพงเพชร 
 
9.ศึกษาดูงาน
แหล�ง
ท�องเท่ียว
ชุมชน 
ณ หมู�บ+าน
ท�องเท่ียว
โฮมสเตย3บ+าน
นาต+นจ่ัน 
อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัด
สุโขทัย  
และ ตลาด 
800 ป<  
กรุงสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
10. ศึกษาดู
งานแหล�ง
ท�องเท่ียว 
ตลาดย+อนยุค

-ประชาชน
ตําบลท�าขุน
ราม จํานวน 
40 คน และ
นักศึกษา
จํานวน 5 คน 
รวมท้ังสิ้น 45 
คน 
 
 
 
 
-ผู+นําของ
ตําบล 
ท�าขุนราม 
ศึกษาดูงาน 
จํานวน 21 คน 
และนักศึกษา 
จํานวน 2 คน 
รวมท้ังสิ้น 23 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู+นําของ
ตําบล 
ท�าขุนราม 
ศึกษาดูงาน 
จํานวน 17 คน 

-ระหว�าง
วันท่ี 30 ถึง 
31 มีนาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21 เมษายน 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-วันท่ี 12 
พฤษภาคม 
2561 

-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไปใช+ใน
การวางแผน
ประชาสมัพันธ3ตลาด
ท�องเท่ียว 3 วิถี 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไปใช+ใน
แนะนําชุมชนใน
การศึกษาดูงานแหล�ง
ท�องเท่ียวชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ี
เรียนในรายวิชาการ
ท�องเท่ียวชุมชนไป 
ใช+ในการแนะนําชุมชนใน
การศึกษาดูงาน 

-ชุมชนมีสถานท่ีในการ
จําหน�ายผลิตภัณฑ3
ชุมชน และมีรายได+
เพ่ิมข้ึนจากการเปVด
ตลาดท�องเท่ียว 3 วิถี 
 
 
 
 
 
 
 
-ได+รบัความรู+ 
ประสบการณ3ตรงจาก
การศึกษาดูงานและการ
ได+ร�วมแลกปลีย่น 
ความคิดเห็นกับผู+นํา
กลุ�มโฮมสเตย3บ+านนา
ต+นจ่ัน   และนําเอา
แนวคิดหลักการมาเป�น
แบบอย�างในการพัฒนา
หมู�บ+านท�าขุนรามให+
เป�นแหล�งท�องเท่ียว
ชุมชน 
-ได+ความรู+เก่ียวกับการ 
บริหารจัดการตลาด 
800 ป< กรุงสโุขทัย ซ่ึง
สามารถนําความรู+ท่ี
ได+มาใช+ในการพัฒนา
ตลาดท�องเท่ียว 3 วิถีท่ี
ท�าขุนราม 
 
-ได+รับความรู+ 
ประสบการณ3 และ
นําเอาแนวคิดหลักการ
มาเป�นแบบอย�างในการ
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
บ+านระจัน จ.
สิงห3บุรี ตลาด
นํ้าหลวงปูXทวด 
พุทธอุทยาน
มหาราช 
จังหวัดพระ
นครศรี 
อยุธยา  และ 
ตลาดนํ้า 
อโยธยา 
จังหวัดพระ
นครศรี 
อยุธยา 

และนักศึกษา
จํานวน 3 คน 
รวมท้ังสิ้น 20 
คน 
 

พัฒนาตลาดท�องเท่ียว 3 
วิถีท่ีท�าขุนราม 
 
 
 

2. โครงการ
การแสดงร�วม
สมัยเพ่ืองาน
นิเทศศาสตร3 

-จัดกิจกรรม
การแสดงร�วม
สมัยเพ่ืองาน
นิเทศศาสตร3 

- นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ3 
จํานวน 30 
คน  

- เดือน
กุมภาพันธ3 
2561 

- นั ก ศึกษาได+ ร� วม เป�น
ผู+ช�วยวิทยากร 

-กลุ�มเยาวชนมีการ
พัฒนาความรู+และ
ทักษะทางการแสดง
ร�วมสมัย 
-กลุ�มเยาวชนมีการ
สร+างสรรค3การแสดง
ร�วมสมัยเพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร3 

3. โครงการ
การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
เพ่ือเสรมิสร+าง
ภูมิปQญญาตาม
แนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-จัดกิจกรรม
ให+ความรู+
เก่ียวกับการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน   

-ประชาชนหมู�
ท่ี 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8,9, 10, 
12 ตําบลท�า
ขุนรามและ
โรงเรียนบ+าน
ใหม�สุวรรณ
ภูมิ รวม 321 
คน 

-เดือน
พฤศจิกายน-
ธันวาคม 
2560 

- นัก ศึกษาสามารถนํา
ความรู+ท่ีเรียนไปใช+ในการ
เป�นผู+ช�วยวิทยากร 

-ประชาชนมีความรู+
ความสามารถในการ
บันทึกบัญชีครัวเรือน 
- นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู+
ความสามารถจัดทํา
บัญชีได+อย�างถูกต+อง
และต�อเน่ือง 

4. โครงการ
เศรษฐศาสตร3
บริการ
วิชาการสู�
สังคม  

-อบรมให+
ความรู+
เก่ียวกับ
ศาสตร3
พระราชากับ
ปรัชญาเรื่อง

-นักเรียน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โรงเรียน
ราษฏร3ปรีชา

-วันท่ี 27 
ธันวาคม 
2560 
 
 
 

-นักศึกษานําความรู+จาก
รายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร3และ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
เช่ือมโยงและออกแบบ
หัวข+อเพ่ือนําเสนอในการ

-ผู+เข+าร�วมโครงการมี
ความรู+ความเข+าใจใน
ความสําคัญและ
ประโยชน3ขององค3
ความรู+ด+าน
เศรษฐศาสตร3 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
ดิน นํ้า 
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 

-วันท่ี 18 
มกราคม 
2561 

บิรการวิชาการ รวมท้ัง
นักศึกษาได+เรียนรู+
กระบวนการแบ�งงานกัน
ทํา ฝCกการเป�นผู+นําและ
การกล+าแสดงออกต�อ
หน+าชุมชน 

5. โครงการ
ให+บริการ
วิชาการแก�
ชุมชนท�าขุน
รามด+านการ
บริหารจัดการ
กลุ�ม 

-อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เรื่อง “การ
พัฒนา
ศักยภาพแกน
นําและการ
บริหารจัดการ
กลุ�มเพ่ือการ
ท�องเท่ียวท�า
ขุนราม” 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เรื่อง การ
พัฒนาสินค+าท่ี
ระลึกเพ่ือ
รองรับการ
ท�องเท่ียวท�า
ขุนราม   

-ประชาชนใน
ชุมชนตําบล
ท�าขุนราม อ. 
เมือง จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 25 
คน 
 
 
 
-ประชาชนใน
ชุมชนตําบล
ท�าขุนราม อ. 
เมือง จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 25 
คน 
 

-วันท่ี 6 
ธันวาคม 
2560  
 
 
 
 
 
 
 
-26 มีนาคม 
2561 

-นักศึกษานําความรู+ท่ีได+
จากบทเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับการ
ให+บริการวิชาการแก�
ชุมชน โดยนักศึกษา
ออกแบบกราฟฟVคด+วย
โปรแกรมสําเร็จรูป 
Photoshop ออกแบบ
ลายเสื้อสกรีน และ
กระเป̀าถุงผ+าเพ่ือจัดทํา
เป�นสินค+าท่ีระลึก 

-ผู+ผลติและ
ผู+ประกอบการ
ผลิตภณัฑ3ชุมชนมี
ความรู+ ความสามารถ
ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ3ให+มี
ประสิทธิภาพ 

6. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ

-อบรม “แปร
รูปสมุนไพร
และพัฒนากล

-กลุ�มแม�บ+าน
หมู� 16 บ+าน
สามัคคีธรรม 

ธันวาคม
2560-

-นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค3ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-ผู+ประกอบการและ
ชุมชนได+รับการเพ่ิมขีด
ความสามารถด+าน
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ผู+ประกอบการ
ผลิตภณัฑ3
ชุมชน 

ยุทธ3การตลาด
เพ่ือสร+าง
ความ
ได+เปรียบ
ทางการ
แข�งขัน 
-อบรม 
“พัฒนา
ช�องทาง
การตลาด
สําหรับ
ผลิตภณัฑ3
เซรั่ม
สมุนไพร”  
 
 
 
 
-อบรม “วาง
ระบบการจัด
จําหนายและ
ส�งเสริม
การตลาด
ผลิตภณัฑ3
เครื่องสําอาง
สมุนไพร 
 
-การอบรม 
“แปรรูป
สมุนไพรและ
พัฒนากลยุทธ3
การตลาดเพ่ือ
สร+างความ
ได+เปรียบ
ทางการ
แข�งขัน 
 

ตําบลคลองนํ้า
ไหล อ.คลอง
ลาน จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 21 
คน 
-ผู+ประกอบ 
การศูนย3
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และอาชีพ
ผู+สูงอายุ ต.
ไทรงาม อ.ไทร
งาม จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 38 
คน 
 
-ชมรมแพทย3
แผนไทย หมู� 
13 ต.เทพนคร 
อ.เมือง จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 22 
คน 
 
 
-กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนบ+าน
สมุนไพรแม�
ทองคํา และ
วิสาหกิจ
ชุมชน
ผลิตภณัฑ3สบู�
นํ้าแร�สมุนไพร
และวิสาหกิจ
ชุมชนพอดี

มีนาคม 
2561 
 

ระดับอุดมศึกษา และ
การเรยีนรู+ในศตวรรษท่ี 
21 จากการประยุกต3ใช+
ความรู+ในภาคทฤษฏี
การตลาดในรูปแบบของ
การบูรณาการการเรียน
การสอน  
 

การตลาด สามารถ
เพ่ิมมูลค�า จัดจําหน�าย 
และแข�งขันในตลาดได+ 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
-อบรมอบรม 
“แปรรูป
สมุนไพรและ
พัฒนากลยุทธ3
การตลาดเพ่ือ
สร+างความ
ได+เปรียบ
ทางการ
แข�งขัน 
 
-อบรมการ
แปรรูปและ
พัฒนาการ
ตลาด
ผลิตภณัฑ3
อาหารกลุ�ม
อาชีพ 

สมุนไพร อ.แม�
สอด จ.ตาก 
จํานวน 20 
คน 
 
-ผู+ประกอบ 
การชุมชนคน
รักเห็ด ต.
อ�างทอง จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 15 
คน 
 
 
 
-บ+านท+ายเกาะ 
ม.2 ต.
ไตรตรึงษ3 จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 15 
คน 

7. โครงการ
คอมพิวเตอร3
ธุรกิจบริการ
วิชาการสู�
ชุมชน 

-อบรมให+
ความรู+และ
ทักษะในการ
ใช+งาน
ฐานข+อมูลการ
ท�องเท่ียว
ชุมชนของ
ชุมชนท�าขุน
ราม อ.เมือง 
จ.กําแพงเพชร 
 

-บุคคลใน
ชุมชน จํานวน 
30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สถาน
ประกอบการ 

-มค.-มีค.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มค.-มีค.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ได+ความรู+ในการพัฒนา
เว็บไซต3 

-ชุมชนได+พัฒนา
ฐานข+อมูลการ
ท�องเท่ียวชุมชนของ
ชุมชนท�าขุนราม  
 
 
 
 
 
 
 
-ได+เว็บไซต3สถาน
ประกอบการและ
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
-พัฒนา
เว็บไซต3สถาน
ประกอบการ 

5 สถาน
ประกอบการ 

สถานประกอบการ
ได+รับความรู+และการ
นําไปใช+ 

8. โครงการ
อาสาสมัครนํา
เท่ียว 

-อบรม
อาสาสมัครนํา
เท่ียวให+กับ
ประชาชนท�า
ขุนราม อ.
เมือง จ.
กําแพงเพชร 

-ประชาชนใน
ชุมชนท�าขุน
ราม จํานวน 
40 คน และ
นักศึกษา
จํานวน 5 คน 
รวมท้ังสิ้น 45 
คน 

-25-26 
ธันวาคม 
2560 

-นักศึกษามีความรู+และ
ทักษะในการนําเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

-ประชาชนในชุมชน
สามารถเท่ียวในแหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชนได+ 

9. โครงการ
การจัดการ
ทางการเงิน
สําหรับชุมชน 

-อบรมการ
วางแผนทาง
การเงินระดับ
ครัวเรือน ต.
หนองหลวง 
อ.ลานกระบือ 
จ.กําแพงเพชร 
 
-อบรมการ
วิเคราะห3
ต+นทุน และ
การวางแผน
กําไร ต.ท�าขุน
ราม อ.เมือง 
จ.กําแพงเพชร 

-ประชาชนใน
ชุมชนหนอง
หลวง  อ.ลาน
กระบือ จ.
กําแพงเพชร
จํานวน 115 
คน 
 
-ผู+ประกอบ 
การในชุมชน
ท�าขุนราม ต.
ท�าขุนราม อ.
เมือง จ.
กําแพงเพชร 
จํานวน 30 
คน 

-25-27 พย.
60 
 
 
 
 
 
 
-2-3 ธค.60 

-นักศึกษานําความรู+ท่ีได+
จากการเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับชุมชน
ท+องถ่ิน 

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

 
จากตาราง สรุปได+ว�า มีโครงการบริการวิชาการ จํานวน 9 โครงการ ดําเนินการแล+วเสร็จทุกโครงการ 

ซ่ึงแต�ละโครงการดําเนินการติดตามการใช+ประโยชน3ท่ีเกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาหมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน  

1.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้  
      1) ได+วิธีการพัฒนาของฝากของท่ีระลึกของตําบลท�าขุนรามซ่ึงจะส�งผลให+ชุมชนมีรายได+ 

เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมมูลค�าของภูมิปQญญาท+องถ่ินด+านฝากของท่ีระลึกของตําบลท�าขุนราม 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
      2) ได+รับความรู+และทักษะในการจัดทําเครื่องจักสานเพ่ือนําไปใช+เป�นของท่ีระลึกของ

ชุมชนส�งผลให+ชุมชนมีรายได+ท่ีเพ่ิมข้ึน 
      3) ได+รับความรู+และทักษะในเรื่อง “การเป�นเจ+าบ+านท่ีดี” เพ่ือเตรียมพร+อมในการเปVด

หมู�บ+านให+เป�นหมู�บ+านเพ่ือการท�องเท่ียว 
 
      4) ได+รับความรู+และทักษะเก่ียวกับ “การพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวท�าขุนราม” เพ่ือใช+ 

ในการสร+างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให+กับนักท�องเท่ียว 
      5) ชุมชนเกิดการสร+างงานและสร+างรายได+จากการท�องเท่ียวชุมชน 
      6) ได+รับความรู+และทักษะเก่ียวกับ “การบริหารจัดการการท�องเท่ียวชุมชน” 
      7) ได+ความรู+เก่ียวกับการเพ่ิมมูลค�าอาหารท+องถ่ินสําหรับนักท�องเท่ียว 
      8) ชุมชนมีสถานท่ีในการจําหน�ายผลิตภัณฑ3ชุมชน และมีรายได+เพ่ิมข้ึนจากการเปVดตลาด 

ท�องเท่ียว 3 วิถี 
      9) ได+รับความรู+ ประสบการณ3ตรงจากการศึกษาดูงานและการได+ร�วมแลกปลีย่นความคิดเห็น

กับผู+นํากลุ�มโฮมสเตย3บ+านนาต+นจั่น   และนําเอาแนวคิดหลักการมาเป�นแบบอย�างในการพัฒนาหมู�บ+านท�าขุนราม
ให+เป�นแหล�งท�องเท่ียวชุมชน 

     10) ได+ความรู+เก่ียวกับการบริหารจดัการตลาด 800 ป< กรงุสุโขทัย ซ่ึงสามารถนําความรู+ท่ีได+มา
ใช+ในการพัฒนาตลาดท�องเท่ียว 3 วิถีท่ีท�าขุนราม 

     11) ได+รับความรู+ ประสบการณ3 และนําเอาแนวคิดหลักการมาเป�นแบบอย�างในการพัฒนา
ตลาดท�องเท่ียว 3 วิถีท่ีท�าขุนราม 

1.2 เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาได+ใช+ความรู+ท่ีเรียนในรายวิชาการท�องเท่ียว 
ชุมชนไปจัดทําแผนการท�องเท่ียวชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาของฝากของท่ีระลึก การพัฒนากิจกรรมการ
ท�องเท่ียว  การประชาสัมพันธ3หมู�บ+านเพ่ือการท�องเท่ียวของตําบลท�าขุนรามและได+เป�นผู+ช�วยวิทยากรในการ
อบรมทุกครั้ง จํานวน 10 ครั้ง 

2. โครงการการแสดงร�วมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร3 
2.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ กลุ�มเยาวชนในชุมชนมีการพัฒนาความรู+และ

ทักษะทางการแสดงร�วมสมัยและมีการสร+างสรรค3การแสดงร�วมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร3 
2.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาได+ร�วมเป�นผู+ช�วยวิทยากร 

3. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ประชาชนมีความรู+ความสามารถในการ

บันทึกบัญชีครัวเรือน และนักเรียนท่ีเข+าร�วมโครงการมีความรู+ความสามารถจัดทําบัญชีได+อย�างถูกต+องและ
ต�อเนื่อง 
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
3.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาสามารถนําความรู+ท่ีเรียนไปใช+ในการ

เป�นผู+ช�วยวิทยากร 
4. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสู�สังคม 

4.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ผู+เข+าร�วมโครงการมีความรู+ความเข+าใจใน 
ความสําคัญและประโยชน3ขององค3ความรู+ด+านเศรษฐศาสตร3 

4.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษานําความรู+จากรายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร3และเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงและออกแบบหัวข+อเพ่ือนําเสนอในการบิรการวิชาการ 
รวมท้ังนักศึกษาได+เรียนรู+กระบวนการแบ�งงานกันทํา ฝCกการเป�นผู+นําและการกล+าแสดงออกต�อหน+าชุมชน 

5. โครงการให+บริการวิชาการแก�ชุมชนท�าขุนรามด+านการบริหารจัดการกลุ�ม 
5.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ผู+ผลิตและผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชนมี 

ความรู+ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ3ให+มีประสิทธิภาพ 
5.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษานําความรู+ท่ีได+จากบทเรียนไป

ประยุกต3ใช+กับการให+บริการวิชาการแก�ชุมชน โดยนักศึกษาออกแบบกราฟฟVคด+วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
Photoshop ออกแบบลายเสื้อสกรีน และกระเป̀าถุงผ+าเพ่ือจัดทําเป�นสินค+าท่ีระลึก 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน 
6.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ผู+ประกอบการและชุมชนได+รับการเพ่ิมขีด

ความสามารถด+านการตลาด สามารถเพ่ิมมูลค�า จัดจําหน�าย และแข�งขันในตลาดได+ 
6.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค3ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 จากการประยุกต3ใช+ความรู+ในภาค
ทฤษฏีการตลาดในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการสอน  

7. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสู�ชุมชน 
7.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้  
      1) ชุมชนได+พัฒนาฐานข+อมูลการท�องเท่ียวชุมชนของชุมชนท�าขุนราม และ 
       2) ได+เว็บไซต3สถานประกอบการและสถานประกอบการได+รับความรู+และการนําไปใช+ 
7.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ ได+ความรู+ในการพัฒนาเว็บไซต3 

8. โครงการอาสาสมัครนําเท่ียว 
8.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ประชาชนในชุมชนสามารถเท่ียวในแหล�ง

ท�องเท่ียวของชุมชนได+ 
8.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษามีความรู+และทักษะในการนําเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 
9. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชน 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
9.1 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านชุมชน/สังคม ดังนี้ ประชาชนรู+จักการวางแผนทางการเงิน 

จัดการการเงินในระดับครัวเรือนและสามารถวิเคราะห3ต+นทุน วางแผนกําไรสําหรับของฝากและของท่ีระลึก
ในการสร+างรายได+ได+ 

9.2 เกิดผลต�อการพัฒนาด+านนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษานําความรู+ท่ีได+จากการเรียนไป
ประยุกต3ใช+กับชุมชนท+องถ่ิน 

 
 
 

คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือสรุปผลจากการติดตาม รวมท้ังปQญหาจากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการของทุกโครงการ ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห+องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 4 พบว�า โครงการ
ส�วนใหญ�ดําเนินงานไปด+วยความเรียบร+อย ไม�พบปQญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (วจ.3.1-2-2) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 เกณฑ3ข+อท่ี 2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.3.1-2-1 สรุปแผนการติดตามการใช+ประโยชน3ในโครงการบริการวิชาการประจําป< 2560 ป<งบประมาณ 2561 

วจ.3.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดการความรู+ ครั้งท่ี 2/2560 
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขIอท่ี 3 โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 อย�างน+อยต+องมีโครงการท่ีบริการแบบให+เปล�า 

ผลการดําเนินการ 

จากแผนการบริการวิชาการแก�สังคมของคณะฯ เป�นโครงการแบบให+เปล�าท้ัง 9 โครงการ ดังนี้ (วจ.
3.1-3-1) 

1. โครงการการพัฒนาหมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน 
3. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสู�ชุมชน 
4. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสู�สังคม 
5. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการการแสดงร�วมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร3 
7. โครงการอาสาสมัครนําเท่ียว 
8. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนท+องถ่ิน 
9. โครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนท�าขุนรามด+านการบริหารจัดการกลุ�ม 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 เกณฑ3ข+อท่ี 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.3.1-3-1 แผนการบริการวิชาการแก�สังคมประจําป<การศึกษา 2560 ประจําป<งบประมาณ 2561 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขIอท่ี 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 
และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

ผลการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. คณะฯ มอบหมายให+คณะกรรมการบริการวิชาการและจัดการความรู+ ติดตามประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบ�งชี้ของแผนบริการวิชาการของคณะและโครงการบริการวิชาการ ท้ัง 9 โครงการ (วจ.3.1-4-1) 
2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการ 

บริการวิชาการฯ วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ ห+องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 4 และมีมติ ให+คณะ
กรรมการฯ ร�วมกันประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการจากรายงานโครงการบริการ
วิชาการ จํานวน 9 โครงการ ได+ผลการประเมินดังนี้ (วจ.3.1-4-2) 
 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ>งช้ีของแผนบริการวิชาการของคณะและโครงการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค9 ตัวชี้วดั เปJาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลสําเร็จ 

บรรลุ
เปJาหมาย 

ไม>บรรลุ
เปJาหมาย 

1. เพื่ อพัฒนาความ รู+  
และทักษะด+านต�าง ๆ 
ให+กับชุมชน ท+องถิ่นและ
สังคม ให+เข+มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได+ 
 

1. จํานวนชุมชน 
ท+องถิ่น ท่ีได+รับการ
บริการวิชาการ 

3 ชุมชน - ชุมชนท่ีเข+าร�วมกิจกรรม จํานวน 8 
ชุมชน ได+แก� ชุมชน 
1. ไตรตรึงษ3   
2. ท�าขุนราม   
3. ลานกระบือ 
4. ขาณุวรลักษบุรี  
5. ชุมชนหนองหลวง 
6. ชุมชนเทพนคร 
7. ชุมชนอําเภอแม�สอด 
8. ชุมชนอ�างทอง 

�  

2. จํานวนชุมชนท่ี
เข+มแข็ง พึ่งพาตนเองได+ 

1 ชุมชน ชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองได+ มี 2 ชุมชน ดังน้ี 
1. ไตรตรึงษ3   
2. ท�าขุนราม   

�  

2. เพื่อบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย
ห รื อ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

3. ร+อยละของโครงการ
ท่ีมีการนํา ความรู+และ
ประสบการณ3จากการ 
ให+บริการวิชาการมาใช+
ในการ พัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวจิัย  

ร+อยละ 80 ร+อยละ 100 � 
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3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

4. จํานวนรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกบัการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

8 รายวิชา 9 รายวิชา �  

 จากการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนบริการวิชาการของคณะฯ ป<การศึษา 2560 พบว�า 
มีตัวชี้วัดท้ังหมดจํานวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินพบว�า บรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัด 

 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ>งช้ีของแผนในแต>ละโครงการบริการวิชาการ 
 1. โครงการบริการพัฒนาหมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนชุมชนท่ีได+รับการพัฒนาให+เป�นหมู�บ+าน
ท�องเท่ียวโดยชุมชน จํานวน 1 หมู�บ+าน 50 คน (ชุมชน) 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข+าร�วมโครงการ จํานวน 10 คน 

 
- ผู+เข+าร�วมโครงการท้ังสิ้น 50 คน 1 
ชุมชน 
- นักศึกษาเข+าร�วมโครงการท้ังสิ้น 22 คน 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ: 
1. เป�นการบูรณาการทํางานร�วมกันของหน�วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก 
 

 
- 2 หน�วยงาน (หน�วยงานภายในได+แก� 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป โปรแกรม
วิชาการเงินการธนาคาร  โปรแกรมวิชา
คอมพิว เตอร3 ธุ ร กิจ  และโปรแกรม
วิชาการท�องเ ท่ียวและการโรงแรม
หน�วยงานภายนอก คือ องค3การบริหาร
ส� ว น ตํ า บ ล ท� า ขุ น ร า ม  จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร) 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนท�าขุนรามด+านการบริหารจัดการกลุ�ม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนผู+เข+าร�วมโครงการ ครั้งละ 25 คน จํานวน 

2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น จํานวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจของผู+ร�วมโครงการ 3.51 ข้ึนไป 
3. จํานวนการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง 

4. จํานวนช้ินงาน/ผลงาน 2 ผลงาน 

 
- ผู+เข+าร�วมโครงการครั้งละ 25 คน 

จํานวน 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 50 คน 
- ความพึงพอใจ = 4.00 และ 4.37 
- 2 ครั้ง 
- 2 ช้ินงาน คือ เสื้อยืดสกรีนและกระเป̀า

ถุงผ+าดิบ 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
บรรลตุัวช้ีวัด 

บรรลตุัวช้ีวัด 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

 
3. โครงการเศรษฐศาสตร3บริการวิชาการสู�สังคม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนนักศึกษาและนักเรียนหรือครูท่ีเข+าร�วม
กิจกรรมตามโครงการฯ จํานวน 30 คน 
2. จํานวนโรงเรียนท่ีมีความร�วมมอืด+านการจัด
กิจกรรม จํานวน 2 โรงเรียน 

3. ความรู+ความเข+าใจของผู+รับบริการ ไม�น+อยกว�า
ร+อยละ 80 

4. นักศึกษาผู+ช�วยวิทยากรมีความรู+ความเข+าใจใน
เน้ือหาท่ีใช+ในการอบรม ไม�น+อยกว�าร+อยละ 80 

5. ความพึงพอใจของผู+รับบริการ อยู�ในระดับมาก 

 
-ผู+เข+าร�วมโครงการจํานวน  445 คน 
 
- โรงเรียนท่ีร�วมโครงการ จํานวน 2 
โรงเรียน 
- ผู+รับบริการมีความรู+ร+อยละ 90 และ 
84 
- นักศึกษามีความรู+ไม�น+อยกว�าร+อยละ 
91.4 และ 90.8 
-ความพึงพอใจของผู+รับบริการอยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 

4. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีเข+าร�วมโครงการ ร+อยละ 80 
2. ชุมชนท่ีเข+าร�วมโครงการ จํานวน 10 ชุมชน 
3. จํานวนโรงเรียนท่ีเข+าร�วมโครงการ จํานวน 1 
โรงเรียน 
4. ชุมชนและนักเรียนมีความพอใจในการเข+าร�วม
โครงการ ไม�น+อยกว�า 4.00 
เชิงคุณภาพ: 
ชุมชน นักเรียน มีความรู+ความสามารถจัดทําบัญชี
ครัวเรือนได+อย�างถูกต+องและต�อเน่ือง ร+อยละ 80 

 
- นักเรียนท่ีร�วมโครงการร+อยละ 80 
 
- ชุมชนเข+าร�วมโครงการ จํานวน 10 
ชุมชน 
- โรงเรียนท่ีเข+าร�วมโครงการ 1 โรงเรียน 
-ชุมชนและนักเรียนมีความพอใจในการ
เข+าร�วมโครงการ 4.22 
-ชุมชน นักเรียนมีความรู+เก่ียวกับการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนร+อยละ 82.2 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
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5. โครงการการแสดงร�วมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร3 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จัดบริการวิชาการทางการแสดงร�วมสมัยให+กับ
ชุมชนท+องถ่ิน จํานวน 1 ครั้ง 
2. จํานวนผู+เข+าร�วมโครงการ จํานวน 30 คน 

 
- 1 ครั้ง 
 
- จํานวน 53 คน 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ: 
1. กลุ�มเยาวชนมีความรู+และทักษะทางด+านการ
แสดงร�วมสมัย ร+อยละ 70 

 
- ค�าเฉลี่ย 3.50 คิดเป�นร+อยละ 70 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

  
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนผู+ประกอบการผลิตภัณฑ3ชุมชนท่ีได+รับการ
เพ่ิมขีดความสามารถด+านการตลาด จํานวน 60 คน 
2. จํานวนผลิตภัณฑ3ใหม�ท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 
ผลิตภณัฑ3 
3. ผู+ประกอบผลิตภัณฑ3ชุมชนมีความรู+เก่ียวกับการ
พัฒนาด+านการตลาด ไม�น+อยกว�า 4.0 

 
- ผู+เข+าร�วมโครงการ จํานวน 131 
คน 
- ผลิตภณัฑ3ใหม�ท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 
ผลิตภณัฑ3 
-ผู+ประกอบการฯ มีความรู+ 4.13 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
 7. โครงการอาสาสมัครนําเท่ียว 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนผู+เข+าร�วมโครงการ จํานวน 40 คน 
2. ความพึงพอใจของผู+เข+ารับบริการวิชาการ ไม�น+อย
กว�าร+อยละ 80  

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

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
บรรลตุัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ: 
1. ผู+เข+ารับการอบรมมีความรู+ความเข+าใจไม�น+อยกว�า
ร+อยละ 80 

 
- ผู+เข+ารับการอบรมมีความรู+ความ
เข+าใจร+อยละ 80 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
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 8. โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสู�ชุมชน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. จํานวนผู+เข+าร�วมโครงการ 30 คน 
2. จํานวนสถานประกอบการ 5 แห�ง 
3. ความพึงพอใจของผู+เข+าร�วมโครงการ 3.51 ข้ึนไป 

 
- ผู+เข+าร�วมโครงการ จํานวน 30 คน 
- สถานประกอบการ 6 แห�ง 
- ผู+เข+าร�วมโครงการมีความพึงพอใจ 
4.50 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
บรรลตุัวช้ีวัด 
บรรลตุัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ: 
1. ชุมชนได+รับความรู+ไม�น+อยกว�าร+อยละ 50 
2. สถานประกอบการได+รบัความรู+ไม�น+อยกว�าร+อยละ 50 

 
- ชุมชนได+รับความรู+ ร+อยละ 100 
- สถานประกอบการได+รับความรู+
ร+อยละ 100 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 
บรรลตุัวช้ีวัด 

9. โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนท+องถ่ิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 
ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปJาหมาย 

เชิงปริมาณ: 
1. ประชาชนมีความรู+เก่ียวกับการจัดทําแผนทางการ
เงินและสามารถวิเคราะห3ต+นทุนได+ ไม�น+อยกว�า 3.50 
2. ผู+เข+าร�วมอบรมมีความพึงพอใจ ไม�น+อยกว�า 3.51 

 
- ประชาชนมีความรู+ฯ 4.49 และ 
3.86 
- ผู+เข+าร�วมอบรมมีความพึงพอใจ 
4.74 และ 3.75 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ: 
1. นักศึกษาลงพ้ืนท่ีให+บริการวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง 

 
- นักศึกษาลงพ้ืนท่ี จํานวน 1 ครั้ง 

 
บรรลตุัวช้ีวัด 

 
 จากการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก�สังคม ประจําป<การศึกษา 2560 
ป<งบประมาณ 2561 พบว�า โครงการ 9 โครงการมีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค3และบรรลุ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว+ หลังจากนั้นได+มีการนําเสนอผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก�
สังคมในการประชุมคณะกรรมบริหารคณะครั้งท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ณ ห+องประชุม KM 
ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วจ.3.1-4-3) 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 เกณฑ3ข+อท่ี 4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.3.1-4-1 การประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผนการบริการวิชาการแก�สงัคมประจําป<การศึกษา 2560 

วจ.3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ ครั้งท่ี 2/2560 

วจ.3.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมบรหิารคณะครั้งท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
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ตัวบ�งช้ีที่ 3.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

3.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

����เกณฑ9ขIอท่ี 5 : นําผลการประเมินตามข+อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม 

ผลการดําเนินการ 
คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการความรู+ ได+นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ใน

ข+อ 4 ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการแก�สังคมและมีการบูรณาการในการเรียนการสอนและการ
วิจัย ดังนี้ (วจ.3.1-5-1) 

การปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหIบริการวิชาการสังคมระดับคณะ 
จากการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ป< 2560 พบว�า มี

ตัวชี้วัดท้ังหมดจํานวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน พบว�า บรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัด แต�ตัวชี้วัดท่ีควรมีการ
เพ่ิมค�าเป.าหมาย คือ  จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
เนื่องจากในป< 2560 มีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยจํานวนเพียง 1 รายวิชา จาก 9 รายวิชา ดังนั้น 
คณะกรรมการฯ จึงมีมติให+มีการแจ+งโปรแกรมวิชาและผู+รับผิดชอบโครงการฯ เก่ียวกับการดําเนินการเพ่ิมค�า
เป.าหมายของตัวชี้วัดด+านการบูรณาการกับการวิจัยในการจัดโครงการบริการวิชาการ ป< 2561 ซ่ึงมติของ
คณะกรรมการฯ เห็นควรให+เพ่ิมเป.าหมายในป< 2561 เป�น 3 รายวิชา 

การปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหIบริการวิชาการสังคมระดับโปรแกรมวิชา 
จากการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก�สังคม ประจําป<การศึกษา 2560 พบว�า 

โครงการส�วนใหญ�มีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค3และบรรลุตัวชี้วัดท่ีกําหนดทุกโครงการ 
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติว�า ในป< 2561 คณะกรรมการฯ จะต+องมีการติดตามการดําเนินงานของ
โครงการบริการวิชาการฯ ให+เป�นไปตามแผนและบรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัดเหมือนกับป< 2560 และหาก
พบว�า โครงการฯ ใดในระดับโปรแกรมวิชาประสบปQญหาและอุปสรรคซ่ีงจะเป�นสาเหตุให+ไม�สามารถดําเนิน
โครงการตามแผนได+ และตัวชี้วัดไม�บรรลุผล ให+คณะกรรมการฯ ร�วมกับผู+รับผิดชอบโครงการหาวิธีการแก+ไข
เพ่ือทําให+ตัวชี้วัดบรรลุเป.าหมายทุกตัวชี้วัด อนึ่งนอกจากนี้ควรติดตามการจัดทํารายงานของทุกโครงการให+
แล+วเสร็จหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเป�นระยะเวลา 2 เดือน 

 จากผลการประเมินและแนวทางพัฒนาการให+บริการวิชาการแก�สังคม พบว�า โครงการให+บริการใน
แต�ละโครงการฯ ส�วนใหญ�ในป< 2561 ประสบปQญหาเก่ียวกับการประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ซ่ึงจาก
ปQญหาดังกล�าว คณะกรรมการด+านการบริการวิชาการฯ ได+นําไปเข+าท่ีประชุม และมีมติร�วมกันว�า ควรมีการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู+เก่ียวกับการประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด ในป< 2561 หรือในป<งบประมาณ 
2562 ต�อไป 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 เกณฑ3ข+อท่ี 5 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.3.1-5-1 เอกสารสรุปผลการประเมินความสําเรจ็ตามตัวบ�งช้ีนําไปปรับปรุงแผนหรือการให+บริการวิชาการในป< 
2561 ป<งบประมาณ 2562 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

����เกณฑ9ขIอท่ี 6 : คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้  
1. คณะฯ โดย ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท3 รองคณบดีฝXายบริหารและวิจัย ได+รับการแต�งต้ังเป�น

กรรมการงานบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย (วจ.3.1-6-1) โดยในป< 2561 มหาวิทยาลัยได+กําหนด
พ้ืนท่ีเป.าหมายในการให+บริการวิชาการแก�สังคม 3 พ้ืนท่ี คือ (1) ตําบลไตรตรึงษ3 อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร (2) ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และ (3) ตําบลท�าขุนราม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

2. คณะฯ มีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 1 โครงการ คือ โครงการ
บริการวิชาการ “ตลาดท�องเท่ียว 3 วิถีท่ีท�าขุนราม” ซ่ึงจัดข้ึนทุกปลายเดือน ณ วัดบ+านใหม�สุวรรณภูมิ 
ตําบล ท�าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประจําป<งบประมาณ 2561  โดยความร�วมมือระหว�าง              
คณะวิทยาการจัดการ สํานักบริการและจัดหารายได+มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และองค3การบริหาร
ส�วนตําบลท�าขุนราม โดยมีวัตถุประสงค3 ดังนี้ (1) เพ่ือสร+างเครือข�ายทางด+านการบริการวิชาการ (2) เพ่ือให+
เกิดความร�วมมือและแลกเปลี่ยนความรู+ทางด+านการบริการวิชาการและการวิจัย และ (3) เพ่ือให+เกิดความ
ร�วมมือในการพัฒนา “ตลาด 3 วิถีท่ีท�าขุนราม” “หมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
และการพัฒนาด+านอ่ืน ๆ ของตําบลท�าขุนรามท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค3การบริหารส�วนตําบลท�าขุน
ราม โดยได+ทําบันทึกข+อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 (วจ.3.1-6-2) 
 3. คณะฯ ได+นําบันทึกข+อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ (MOU) ด+านการบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยกับองค3การบริหารส�วนตําบลท�าขุนราม มาสู�การปฏิบัติโดยให+บริการวิชาการระดับคณะฯ ผล
การดําเนินงาน พบว�า มีโครงการบริการวิชาการของคณะฯ จํานวน 6 โครงการท่ีได+ดําเนินการให+บริการ
วิชาการในพ้ืนท่ีเป.าหมายตามบันทึกข+อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ (MOU) คือ โครงการบริการพัฒนา
หมู�บ+านท�องเท่ียวโดยชุมชน  โครงการคอมพิวเตอร3ธุรกิจบริการวิชาการสู�ชุมชน โครงการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือเสริมสร+างภูมิปQญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการอาสาสมัครนําเท่ียว 
โครงการการจัดการทางการเงินสําหรับชุมชน และโครงการให+บริการวิชาการแก�ชุมชนท�าขุนรามด+านการ
บริหารจัดการกลุ�ม (วจ.3.1-6-2) 
 4. จากการประเมินผลการมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย 
พบว�า ในป< 2560 ป<งบประมาณ 2561 คณะฯ มีส�วนร�วม 1 โครงการ ดังนั้น คณะกรรมการบริการวิชาการ
และการจัดการความรู+จึงได+ประชุม และมีมติเสนอให+ในป< 2561 ป<งบประมาณ 2562 คณะฯ ควรเข+าไปมี
ส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมกับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจจะกระทําในนามคณะฯ หรือส�ง
บุคลากรเข+าไปมีส�วนร�วม (วจ.3.1-6-3) 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

3.1 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 เกณฑ3ข+อท่ี 6 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.3.1-6-1 คําสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

วจ.3.1-6-2 บันทึกความร�วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว�างมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรกับองค3การบริหารส�วน
ตําบลท�าขุนราม 

วจ.3.1-6-3 เล�มรายงาน โครงการบริการวิชาการของคณะและโปรแกรมวิชาฯ 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

เปJาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปJาหมาย เปJาหมายป0ต>อไป 

6 ข+อ 6 ข+อ 5.00  บรรลุเป.าหมาย  6 ข+อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เป�าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเป�าหมาย หมายเหตุ 

6 ข+อ 6 ข+อ 5.00  บรรลุเป.าหมาย  

 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
(ประเมินตนเอง) 

 มีโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในลักษณะให+เปล�าต�อเนื่องทุกป< 

โอกาสการพัฒนา / ขIอเสนอแนะในการพัฒนา 
(ประเมินตนเอง) 

 คณะฯ ควรร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการแก�
สังคมอย�างต�อเนื่องทุกป< 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถIามี) 
- 

 

ผูIรับผิดชอบ 

ผูIกํากับดูแลตัวบ>งช้ี ผูIจัดเก็บรวบรวมขIอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท3 อาจารย3พัสตราภรณ3  อารีเอ้ือ 

โทรศัพท9 081-0360839 โทรศัพท9 089-9151880 

E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com E-Mail Phattraphon.ole@hotmail.com 
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ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

4.1 

องค:ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สกอ.) 
ตัวบBงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบBงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบBงช้ี สถาบันอุดมศึกษาต�องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร�าง และการบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ, ฟ./นฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ป6ญญาท�องถ่ินตามจุดเน�นของสถาบัน อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ:การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข�อ 

มีการดําเนินการ  
6-7 ข�อ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑ: 

ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ:มาตรฐาน 

  1) กําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

2) จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถ
ดําเนินการได�ตามแผน 

  3) กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนด�าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  
5) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  
6) เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
สาธารณชน 

  7) กําหนดหรือมาตรฐานด�านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปEนท่ียอมรับในระดับชาติ 
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ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ:ขKอท่ี 1 : กําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินการ 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปEนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยังเปEนพันธกิจท่ี
สําคัญของคณะวิทยาการจัดการ ดังนั้นทางฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของคณะ จึงได�มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําคณะวิทยาการจัดการข้ึนตาม
คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แต�งต้ังบุคลากรปฏิบัติงานในคณะ/สํานัก/ศูนย,/สถาบัน โดยทํา
หน�าท่ีวางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม พัฒนาปรับปรุง และบูรณาการเชิงระบบกระบวนการงานด�าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังจัดทํา/รวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปKงบประมาณ ท่ีเก่ียวข�องกับภาระงาน
ด�านศิลปวัฒนธรรม สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางด�านศิลปวัฒนธรรมกับหน�วยงานภายในและภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน โดยให�เปEนไปตามเกณฑ,การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  (วจ.4.1-1-1) 
 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เกณฑ,ข�อท่ี 1 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.4.1-1-1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

4.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ:ขKอท่ี 2 : จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค,ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถดําเนินการได�ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 

             คณะกรรมการประจําฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของคณะได�ร�วมกันทบทวนและจัดทําแผน 
โดยกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร�อมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถดําเนินการได�ตามแผน เพ่ือนําเสนอในงบประมาณปK 2561  โดยสรุปมีโครงการ
ในด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ (วจ.4.1-2-1) 
 
  
 
 
 
 
 
           
           ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให�ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 5 
โครงการ โดยมีโครงการใหม�ในปKงบประมาณ 2561 คือ โครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชุมชน (วจ.4.1-2-2) 
 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. โครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชมุชน 30,000 

2. โครงการบายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ,มิตรภาพน�องพี่วิทยาการจัดการ 0 

3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 53,100 

4. โครงการไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ 5,000 

5. โครงการวิทยาการลอยกระทง 22,000 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เกณฑ,ข�อท่ี 2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.4.1-2-1 แผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วจ.4.1-2-2 รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ:ขKอท่ี 3 : กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินการ 
 คณะได�มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงแบ�งการติดตาม
แผนในรอบปKงบประมาณ 2560 และปKงบประมาณ 2561 ดังนี้  
 1. ฝHายกิจการนักศึกษาฯ ร�วมกับทีมสโมสรนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได�มีการประชุมเม่ือวันท่ี 
23 สิงหาคม 2560 เพ่ือทบทวนแผนและการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปK
งบประมาณ 2560 โดยสรุปผลการติดตามได�ดังนี้ (วจ.4.1-3-1)  
 โครงการท่ีรอดําเนินการไตรมาส 3 และ 4 ในป1งบประมาณ 2560 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ีใชK
งบประมาณ 

2560 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สถานท่ี วัน/เดือน/ป1 

1 ไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

� ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร 

6 ก.ค 2560 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ,
วิทยาการ(กจิกรรมทําบุญตักบาตร
ข�าวสารอาหารแห�งและทําบุญคณะ) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

� ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร 

16 ก.ค 2560 

  จากการกํากับติดตาม 2 โครงการท่ีรอดําเนินงานในปKงบประมาณ 2560  ซ่ึงฝHายกิจการนักศึกษาฯ ได�
ดําเนินจัดโครงการในช�วงไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.61) ท้ัง 2 โครงการ โดยเปEนไปตามแผนทุกโครงการ   
 2. ฝHายกิจการนักศึกษาฯ ร�วมกับทีมสโมสรนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได�มีการประชุมเม่ือวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2560 เพ่ือทบทวนแผนและการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปKงบประมาณ 2561 โดยสรุปผลการติดตามได�ดังนี้ (วจ.4.1-3-1) 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ีใชK 

งบประมาณ 2561 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สถานท่ี วัน/เดือน/ป1 

1 โครงการวิทยาการลอยกระทง งบจากกองพัฒนา
นักศึกษา 

� มหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร 

18-19 พ.ย.2561 

2 โครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชุมชน ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) � หมู�บ�านท�าขุนราม ต.ท�าขุน
ราม อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 

5-6 ม.ค. 2561 

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ,
วิทยาการ (กิจกรรมใส�บาตร+ทําบุญ) 

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) � ณ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

11 ม.ค. 2561 

4 โครงการบายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพน�องพีว่ิทยาการจัดการ 

ไม�ใช�งบประมาณ 
� ณ หอประชุมทีป6งกร  

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
24 มี.ค. 2561 

5 ไหว�ครูคณะวิทยาการจัดการ ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) รอ
ดําเนินการ 

ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

19 ก.ค 2561 

6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ 

ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) รอ
ดําเนินการ 

ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

5 ส.ค  2561 
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4.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
           
 จากการกํากับติดตามโครงการท่ีดําเนินงานในปKงบประมาณ 2561  พบว�า ฝHายกิจการนักศึกษาฯ ได�

ดําเนินจัดโครงการตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 4 โครงการ ซ่ึงเปEนไปตามแผนทุก

โครงการท้ังหมดโดยโครงการลําดับท่ี 5-6 เปEนโครงการท่ีอยู�นอกรอบในการประเมิน (วจ.4.1-3-2) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เกณฑ,ข�อท่ี 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.4.1-3-1 รายงานการประชุมฝHายกิจการนักศึกษาฯ ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 

วจ.4.1-3-2 รายงานการประชุมฝHายกิจการนักศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
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ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 
134 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ:ขKอท่ี 4 : ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินการ 

 คณะได�มีการประเมินการผลความสําเร็จของแผนกลยุทธ,ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดท่ี
ได�กําหนดสรุปตามรายยุทธศาสตร,พบว�าได�บรรลุตามวัตถุประสงค, ดังนี้   (วจ.4.1-4-1 - วจ.4.1-4-3) 

กลยุทธ: สรKางความโดดเดBนใหKนักศึกษา/บุคลากร ในดKานศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรูKในวัฒนธรรมอาเซียน 

วัตถุประสงค: ตัวชี้วดั เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไมBบรรล ุ

1. เพื่อสร�างความตระหนัก

และส�งเสริมด�านคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. เพื่อเรียนรู�

ศิลปวัฒนธรรมไทยท�องถิ่น

และวัฒนธรรมอาเซียน 

 

1) จํานวนกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมการเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรมแก�
นักศึกษา 
 

5 โครงการ คณะวิทยาการจัดการ ได�จัดกิจกรรม
พัฒนา คุณธ รรมก าร เส ริ มสร� า ง
คุณธรรม จริยธรรมแก� นัก ศึกษา
จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการไหว�ครูคณะวิทยาการ
จัดการ (4.43) 
2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ (กจิกรรมทําบุญตัก
บาตรข�าวสารอาหารแห�งและทําบุญ
คณะ) (4.03) 
3) โครงการทํากระทงอย�างไทยด�วย
ใบตองและวัสดุธรรมชาติ(4.15) 
4) โครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วถิี
ชุมชน (4.38) 
5) โครงการบายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพน�องพีว่ิทยาการจัดการ 
(4.22) 

�  

3. เพื่ออนุรักษ,และสามารถ

เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม

ไทยให�เปEนท่ีรู�จัก 

2) จํานวนนักศึกษาท่ีได�รับ
การยกย�องหรือรางวัลท่ี
เกี่ยวกบัคุณธรรม 
จริยธรรม 

2 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวน 
นักศึกษา/บุคลากร ท่ีได�รับการยก
ย�องหรือรางวัลท่ีเกีย่วกบัคุณธรรม 
จริยธรรม ดังน้ี 
1) ผู�ช�วยศาสตราจารย,วรภรณ, โพธิ์
เงิน ได�รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด�น 
ประจําปK 2560 
2) นางสุภาภรณ, นุชรุ�งเรือง ได�รับ
รางวัลจรรยาบรรณดีเด�น ประจําปK 
2560 
3) นายธรรมรงค, ต่ันแก�ว และนาย
อุดม แมลงภู� 

�  
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135 
ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

4.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
(รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
มารยาทไทยระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 
4 ชิงถ�วยพระราชทานพระเจ�าวรวงศ,
เธอ พระองค,เจ�าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ) 
4) นายธรรมรงค, ต่ันแก�ว  
(รางวัลชมเชย โครงการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ, 
เอกลักษณ, วัฒนธรรมไทย “การ
ประกวดมารยาทไทย” 
ระดับอุดมศึกษา (ท่ัวประเทศ) คร้ังท่ี 
5 ประจําปK 2560) 
5) นางสาวณดา สุรเดช 
(รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร�อง
เพลงพระราชนิพนธ,) 
6) คณะวิทยาการจัดการ  
(รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง การ
ประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม� ใน
โครงการ"ราชภัฏลอยกระทง 2560") 

1. เพื่อสร�างความตระหนัก

และส�งเสริมด�านคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. เพื่อเรียนรู�

ศิลปวัฒนธรรมไทยท�องถิ่น

และวัฒนธรรมอาเซียน 

 

3) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส�งเสริมการทํานุ
บํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟูและ
เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมแก�
นักศึกษา 

5 คณะวิทยาการจัดการ ได�กิจกรรมท่ี
ส�งเสริมการทํานุบํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟู
และ เผยแพร� ศิ ลปวัฒนธรรมแก�
นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการไหว�ครูคณะวิทยาการ
จัดการ  
2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ (กจิกรรมทําบุญตัก
บาตรข�าวสารอาหารแห�งและทําบุญ
คณะ)  
3) โครงการทํากระทงอย�างไทยด�วย
ใบตองและวัสดุธรรมชาติ 
4) โครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วถิี
ชุมชน  
5) โครงการบายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพน�องพี่วิทยาการจัดการ  

�  

2. เพื่อเรียนรู�

ศิลปวัฒนธรรมไทยท�องถิ่น

และวัฒนธรรมอาเซียน 

 

4) ระดับความพึงพอใจใน
การเข�าร�วมกิจกรรมท่ี
ส�งเสริมการทํานุบํารุง
อนุรักษ, ฟ./นฟูและเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมแก�นักศึกษา 

3.51 คณะวิทยาการจัดการ ได�กิจกรรมท่ี
ส�งเสริมการทํานุบํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟู
และ เผยแพร� ศิ ลปวัฒนธรรมแก�
นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการไหว�ครูคณะวิทยาการ

จัดการ (x� = 4.43) 
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ,วิทยาการ (กจิกรรมทําบุญตัก

�  
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ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 
136 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 
บาตรข�าวสารอาหารแห�งและทําบุญ

คณะ) (x� = 4.03)  
3. โครงการทํากระทงอย�างไทยด�วย

ใบตองและวัสดุธรรมชาติ(x� = 4.15)  
4.โครงการวิทยาการเรียนรู�สู�วิถีชุมชน 

(x� = 4.38)  
5.โครงการบายศรีสู�ขวัญสานสัมพันธ,
มิตรภาพน�องพี่วิทยาการจัดการ  

(x� = 4.22)  

2. เพื่อเรียนรู�

ศิลปวัฒนธรรมไทยท�องถิ่น

และวัฒนธรรมอาเซียน 

 

5) จํานวนนักศึกษาท่ีเข�า
ร�วมการแลกเปล่ียนเรียนรู�
วัฒนธรรมอาเซียน 
 

8 คณะวิทยาการจัดการได�สนับสนุนให�
นัก ศึกษาและบุคลากรได� เ รียนรู�
ศิลปวัฒนธรรมไทยท�อ งถิ่ นและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีจํานวน
นักศึกษาได�เข�าร�วมโครงการในการ
แลกเปล่ียนวัฒธรรมอาเซียน จํานวน 
10 คน ดังน้ี 
1.นางสาวปภัสสร ธนะมัย  
โปรแกรมการจัดการท่ัวไป 
2. นางสาวธีริศรา ป6ชชาตรี  
โปรแกรมการจัดการท่ัวไป 
3. นางสาวนาตาลี แก�ววิชิต 
โปรแกรมการจัดการท่ัวไป 
4. นางสาววิลาวัณย, โชติรดาภาณ, 
โปรแกรมการบัญชี 
5. นางสาวสุวันันท, เรียงผา  
โปรแกรมการบัญชี 
6. นายฐาปณัฐ ปุHมเพ็ชร,  
โปรแกรมคอมพวิเตอร,ธุรกิจ  
7. นายจกัรกฤษณ, ศุกร,ดี  
โปรแกรมนิเทศศาสตร,  
8. นางสาวสุภาพร สุขเกษม 
โปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวและการ
โรงแรม  
9. นางสาวสุชาดา มารศรี  
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร 
ในโครงการ KPRU students 
exchange program 2018 in 
Malaysia ณ มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร, (UniKL MITEC) เมือง
ยะโฮร, บารูห, (Johor Bahru) 
ประเทศมาเลเซีย ระหว�างวันท่ี 5-16 
พฤษภาคม 2561 

�  
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137 
ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

4.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว�า คณะวิทยาการจัดการมีผลดําเนินการท่ีบรรลุตามเปxาหมายตาม
วัตถุประสงค,ท่ีตั้งไว� ท้ังหมด  

โครงการสร�างเสริมประสบการณ,ใช�
ภาษาอังกฤษในต�างประเทศ 
10. นางสาวสรารัตน, คําวงศ,ษา 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร, 
กิจกรรมค�ายวิชาการในต�างประเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน 
ระหว�างวันท่ี 20 - 26 พฤษภาคม 
2561 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เกณฑ,ข�อท่ี 4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.4.1-4-1 รายงานการดําเนินงานโครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ประจําปK 2560 

วจ.4.1-4-2 ภาพถ�ายนักศึกษท่ีเข�าร�วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�วัฒนธรรมอาเซียน ประจําปK 2560 

วจ.4.1-4-3 ภาพถ�ายการรับรางวัลบุคลากร/นักศึกษาท่ีได�รับการยกย�องหรือรางวัลท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ประจําปK 2560 
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ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 
138 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ:ขKอท่ี 5 : นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินการ 

 ในการดําเนินงานในปKท่ีผ�านมา คณะได�ประเมินความสําเร็จกิจกรรม/โครงการด�านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซ่ึงบรรลุตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดในทุกกิจกรรม/โครงการ  โดยในปK 2561 คณะได�มีการปรับแผนหรือ
กิจกรรมด�านด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงได�พิจารณาจากแผนกลยุทธ,ของมหาวิทยาลัย ท่ีได�มีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร,และกลยุทธ,ใหม�ให�เปEนไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   ฝHายกิจการนักศึกษาฯ 
ได�ร�วมทบทวนในการปรับปรุงแผนร�วมกับคณะกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินของแผนหรือกิจกรรม
ด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร�อมได�กําหนดแนวทาง ดังนี้   (วจ.4.1-5-1) (วจ.4.1-5-2 )      
 

กลยุทธ:ที ่ 1) มุBงสBงเสริมการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ:ความเปVนไทย 
2) มุBงสBงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหKแกBชมุชนทKองถ่ิน 

ตัวชี้วดั เปSาหมายป1 2561 แนวทางการปฏบิัต ิ

1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสร�างจิตสํานึกความเปEนไทยและ
ส�งเสริมการทํานุบํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟูศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นแก�
นักศึกษา 

4 1) จัดกิจกรรมรณรงค,และสร�างจิตสํานึกให�
รักความเปEนไทย 
2) จัดกิจกรรมส�งเสริมการทํานุบาํรุง อนุรักษ,
ฟ./นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท�องถิ่นให�แก�
นักศึกษา 

2) ระดับความพึงพอใจในการเข�าร�วมกจิกรรมท่ีส�งเสริมการ
ทํานุบํารุงอนุรักษ, ฟ./นฟูและเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นแก�
นักศึกษา 

3.51 1) จัดรูปแบบกจิกรรม และการ
ประชาสัมพันธ,อย�างท่ัวถึงและชัดเจน 

3) จํานวนนักศึกษาท่ีได�รับการยกย�องหรือรางวัลท่ีเกี่ยวกับด�าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1 1) จัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูนักศึกษาท่ีเปEน
แบบอย�างของความเปEนไทย 
2) ส�งเสริมให�นักศึกษาเข�าร�วมกับหน�วยงาน
ภายนอกท่ีส�งเสริมเกี่ยวกบัด�าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

    

 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เกณฑ,ข�อท่ี 5 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.4.1-5-1 รายงานการประชุมฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

วจ.4.1-5-2         แผนกลยุทธ,ด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปK 2561-2565 
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ตัวบ�งช้ีที่ 4.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

4.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

����เกณฑ:ขKอท่ี 6 : เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได�มีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง
จัดกิจกรรมข้ึนเองและการร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกดังนี้ 
 1. คณะการดําเนินกิจกรรมข้ึนเอง คณะฯได�จัดโครงการกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือให�นักศึกษาเข�าร�วมและเปEนการส�งเสริมให�ตะหนักและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เช�น 
กิจกรรมทํากระทง การทําพานไหว�ครู การเข�าร�วมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาโปรแกรมต�าง ๆ ฯลฯ  
โดยกิจกรรมดังกล�าว ได�ดําเนินการเผยแพร�กิจกรรมผ�านสื่อของคณะดังนี้ 
 1) เผยแพร�ผ�าน Website ของคณะวิทยาการจัดการ           
  https://fms.kpru.ac.th/student-affairs-page/ (วจ.4.1-6-1) 
 2) เผยแพร�ผ�าน Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ  
  https://www.facebook.com/mngkpru/ (วจ.4.1-6-2) 
 3) เผยแพร�ผ�าน page ของฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
  https://www.facebook.com/safmkpru/?ref=br_rs (วจ.4.1-6-3) 
 2. การร�วมมือกับหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย   คณะฯร�วมกับหน�วยงานภายใน ดังนี้ 
 1) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  คณะได�ร�วมสนับสนุนกับกิจกรรมการประดิษฐ,ดอกไม�จันทน,เพ่ือใช�
ถวายพระบรมศพในรัชกาลท่ี 9 ระหว�างวันท่ี 2-6 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ยังได�ร�วมกิจกรรมท่ีมีการจัด
แสดงด�านศิลปวัฒนธรรม เช�น รําไทย เปEนต�น (วจ.4.1-6-4)  
 2) งานวิเทศและกิจการอาเซียน คณะได�ในการส�งตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข�าร�วม
กิจกรรมค�ายวิชาการในต�างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ระหว�างวันท่ี 20 - 26 พฤษภาคม 
2561 นอกจากนี้ยังได�มีตัวแทนนักศึกษาของคณะได�เข�าร�วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�วัฒนธรรมใน
ต�างประเทศ ซ่ึงจะเปEนการนําเอาศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร�กับนานาประเทศ เช�น ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศจีน เปEนต�น  
 3. การร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก คณะฯโดยได�เข�าไปมีส�วนร�วมโดยการส�งนักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมกับหน�วยงานภายนอก อาทิเช�น ชุมชน หน�วยงานของจังหวัด ซ่ึงรูปแบบ
กิจกรรมดังกล�าวจัดเปEนส�วนหนึ่งของการเผยแพร�กิจกรรมท่ีสะท�อนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
สาธารณชน เช�น งานแห�เทียนเข�าพรรษา ประเพณีสารทไทยกล�วยไข�กําแพงเพชร ประเพณีนบพระเล�นเพลง 
ฯลฯ เปEนต�น (วจ.4.1-6-5)  
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รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เกณฑ,ข�อท่ี 6 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.4.1-6-1 ภาพกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมทาง Website ของคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.4.1-6-2 ภาพกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมทาง Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.4.1-6-3 ภาพกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมทาง page ของฝHายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

วจ.4.1-6-4 ภาพกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการท่ีร�วมดําเนินกับหน�วยงานภายใน 
วจ.4.1-6-5 ภาพกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการท่ีร�วมดําเนินกับหน�วยงานภายนอก 

 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 เกณฑ:ขKอท่ี 7 : กําหนดหรือมาตรฐานด�านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปEนท่ียอมรับในระดับชาติ 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ยังไม�มีการดําเนินการ 
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4.1 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปSาหมาย เปSาหมายป1ตBอไป 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปxาหมาย  6 ข�อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เป�าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเป�าหมาย หมายเหตุ 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00  บรรลุเปxาหมาย  

 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา / ขKอเสนอแนะในการพัฒนา 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถKามี) 
- 

 

ผูKรับผิดชอบ 

ผูKกํากับดูแลตัวบBงช้ี ผูKจัดเก็บรวบรวมขKอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย, นางสาวนัฐรินทร,  พิชิตป6ญญา 

โทรศัพท: 081-688-3348 โทรศัพท: 089-638-9101 

E-Mail Mou_k@hotmail.com E-Mail rain_1289@hotmail.com 
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องค8ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (สกอ.) 

ตัวบ>งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ8ตามพันธกิจ กลุ>มสถาบัน และ
เอกลักษณ8ของคณะ 

ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ>งช้ี สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป-นต.อง
ดําเนินงานผ�านคณะ ดังน้ัน คณะต.องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของคณะให.สอดคล.องกับเป2าหมายและกลุ�มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารท้ังด.าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักให.บรรลุตามเป2าหมายท่ีกําหนดไว. 

เกณฑ8การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข.อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข.อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข.อ 

มีการดําเนินการ  
5-6 ข.อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข.อ 

ผลการดําเนินการตามเกณฑ8 
ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ8มาตรฐาน 

  

1) พัฒนาแผนกลยุทธ<จากผลการวิเคราะห< SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน<ของคณะและ
สอดคล.องกับวิสัยทัศน<ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล.องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ<ของ
คณะ  และพัฒนาไปสู�แผน กลยุทธ<ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปDตามกรอบเวลา
เพ่ือให.บรรลตุามตัวบ�งช้ีและเป2าหมายของแผนกลยุทธ<และเสนอผู.บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

  

2) ดําเนินการวิเคราะห<ข.อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด.วยต.นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสตูร 
สัดส�วนค�าใช.จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย< บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�าง
ต�อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ในการผลติบัณฑิตและโอกาสในการแข�งขัน 

  
3) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป-นผลจากการวิเคราะห<และระบุปFจจัยเสีย่งท่ีเกิด
จากปFจจัยภายนอก หรือปFจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได.ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให.ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  
4) บริหารงานด.วยหลักธรรมมาภบิาลอย�างครบถ.วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดาํเนินงาน
อย�างชัดเจน  

  

5) ค.นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู.ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู.มีประสบการณ<ตรง และ
แหล�งเรียนรู.อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู. อย�างน.อยครอบคลุมพันธกิจด.านการผลติบัณฑิตและ
ด.านการวิจัยจัดเก็บอย�างเป-นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป-นลายลักษณ<อักษรและนํามาปรับใช.
ในการปฏิบัติงานจริง 

  
6) การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

7) ดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล.องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได.ปรับให.การดําเนินการด.านการประกัน
คุณภาพเป-นส�วนหน่ึงของการบรหิารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด.วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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5.1 

ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 1 : พัฒนาแผนกลยุทธ<จากผลการวิเคราะห< SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน<ของคณะและ
สอดคล.องกับวิสัยทัศน<ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล.องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ<ของคณะ และ
พัฒนาไปสู�แผน กลยุทธ<ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปDตามกรอบเวลาเพ่ือให.บรรลุตามตัวบ�งชี้และ
เป2าหมายของแผนกลยุทธ<และเสนอผู.บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได.ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ< พ.ศ.2561–2565 และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปD 2560 ดังนี้ 
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 1. คณะฯ ได.ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจําปD 2559 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 ตามคําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 025/2560 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 (วจ.5.1-1-1) 
 2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินงานและดําเนินการจัดเตรียมข.อมูลในการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2559 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 เม่ือวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2560 ณ ห.อง KM ชั้น 3 ดังนี้ 
  1) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปD ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) (วจ.5.1-1-2) 
  2) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 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 ในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2560 ณ ห.องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ< พ.ศ.2561–2565 และ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 โดย มีข้ันตอนดังนี้  
 1) คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการวิเคราะห< SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และ
อุปสรรคของคณะฯ ซ่ึงมี ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. บุคลากรของคณะมีความมุ�งม่ันกระตือรือร.นในการปฏิบัติงานพร.อมพัฒนาศักยภาพ 
2. ผู.บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการทํางานท่ีเน.นความร�วมมือ มีการทํางานเป-นทีม 
3. มีสื่อ อุปกรณ< และห.องปฏิบัติการ เช�น ห.องคอมพิวเตอร< ห.องปฏิบัติการท�องเท่ียว 

ห.องปฏิบัติการนิเทศศาสตร< และห.องประชุม เป-นต.น 
4. อาจารย<และนักศึกษามีความสัมพันธ<อันดีต�อกันส�งผลให.นักศึกษาได.รับคําปรึกษาได.สะดวก 
5. บุคลากรมีความกระตือรือร.นและมีความต.องการทําวิจัย 
6. ผู.บริหารระดับคณะให.การสนับสนุนในการทําวิจัย 
7. มีองค<ความรู.ท่ีหลากหลายในการให.บริการแก�ชุมชน 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
 จุดอ>อน 

1. อาจารย<ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจํานวนน.อย 
2. อาจารย<ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการมีจํานวนน.อย 
3. อาจารย<และบุคลากรท่ีมีทักษะด.านภาษาต�างประเทศในระดับท่ีสื่อสารได.มีน.อย 
4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะด.านการทําวิจัยน.อย 
5. บุคลากรมีภาระงานหลายด.านส�งผลต�อการทําวิจัย 
6. บุคลากรขาดทักษะในการเขียนโครงร�างงานวิจัยและบทความวิจัย 
7. อาจารย<มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ<น.อย 
8. ขาดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในระดับคณะ 
9. อาจารย<ได.รับรางวัลทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติมีน.อย 
10. ขาดการเชื่อมโยงของโปรแกรมวิชาในการให.บริการวิชาการร�วมกัน 
11. ขาดฐานข.อมูลด.านการให.บริการของคณะ 
12. บุคลากรมีความรู.และทักษะด.านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและ

ศิลปวัฒนธรรมน.อย 

 โอกาส 
1. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษาทําให.

มีหลักสูตรต�าง ๆ  มีการพัฒนาให.มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2. มีการจัดการศึกษาร�วมกับภาคธุรกิจในรูปแบบโครงการสหกิจศึกษา 
3. นโยบายกองทุน กยศ. กับ กรอ. ทําให.นักเรียนมีโอกาสศึกษาต�อมากข้ึน 
4. นโยบายของรัฐบาลมุ�งใช.งานวิจัยในการพัฒนาประเทศ 
5. ความก.าวหน.าของเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต�อการค.นคว.าองค<ความรู.และงานวิจัย 
6. ศิษย<เก�า ประชาชน ชุมชน ท.องถ่ิน และหน�วยงานภายนอก ให.การสนับสนุนการดําเนินงาน

และมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ 
7. มีเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการดําเนินงานด.านต�าง ๆ 
8. จังหวัดกําแพงเพชรมีเขตโบราณสถานท่ีได.รับยกย�องเป-นเมืองมรดกโลก  เป-นแหล�งเรียนรู.ท่ี

เอ้ือต�อการอนุรักษ< ส�งเสริม สืบสาน เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปFญญาท.องถ่ิน และ
สิ่งแวดล.อม 

9. การก.าวเข.าสู�ประชาคมอาเซียนในปD 58 ของไทย 

 อุปสรรค 
1. วิทยาลัยอาชีวะเปaดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. จํานวนประชากรลดลงส�งผลให.มีจํานวนนักศึกษาลดลง 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
3. เกณฑ<มาตรฐานการประเมินท้ังภายในและภายนอกมีการปรับเปลี่ยนบ�อย 
4. ภาวการณ<แข�งขันของสถาบันการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทําให.เกิดการแย�งชิงนักศึกษาและบุคลากรท่ี

มีความสามารถ 
5. สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมีกลยุทธ<ในการจูงใจนักศึกษาดีกว�า 
6. ภาวะเศรษฐกิจผันผวนส�งให.ประชาชนมีรายได.ท่ีลดลง 
7. ปFจจุบันประชาชนนิยมส�งบุตรหลานเข.าเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีจบแล.วมีงานทํา 

 

 2)  หลังจากนําเสนอผล SWOT เสร็จ คณะกรรมการฯ เปaดโอกาสให.ผู.บริหาร คณาจารย< และ
บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ ได.แสดงความคิดเห็นและให.ข.อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผลปรากฏว�า บุคลากรทุก
ระดับเห็นด.วยกับผลการวิเคราะห< SWOT 

 3) ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร< เป2าประสงค< และกลยุทธ<ของคณะ  

โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะจาก คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปDการศึกษา 2559 (วจ.5.1-1-7) ซ่ึงมีข.อเสนอแนะจากการประเมินแผนว�า ให.
คณะกรรมการบริหารคณะตรวจสอบความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร<กับแผนปฏิบัติการตามพันธกิจ  ซ่ึง
จากการทบทวนวิสัยทัศน<  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร<  เป2าประสงค< และกลยุทธ<ของคณะ มีดังนี้ คือ 
 

 วิสัยทัศน<: “มุ�งเน.นวิชาการ วิชาชีพด.านการบริหารเพ่ือการพัฒนาท.องถ่ิน”  
 

 พันธกิจ:  
1. สร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถ่ิน 
2. ผลิตบัณฑิตให.มีความรู. ทักษะ ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ 
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 

 เป2าประสงค<:  
1. พัฒนาสังคมท.องถ่ินให.เข.มแข็ง พ่ึงพาตนเองได. 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป-นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
3. คณะมีภาพลักษณ<ท่ีดีเป-นท่ียอมรับจากสังคม 
4. การบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร<:  
1. การพัฒนาท.องถ่ินด.วยพันธกิจสัมพันธ<คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท.องถ่ิน 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให.มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
3. เร�งรัดการสร.างภาพลักษณ< 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให.ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
 

  
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร< เป2าประสงค< และกลยุทธ<: 

ประเด็นยุทธศาสตร8 เปOาประสงค8 กลยุทธ8 

1. การพัฒนาท.องถ่ินด.วยพันธ
กิจสัมพันธ<คณะวิทยาการจัดการ
กับสังคมท.องถ่ิน 

1. พัฒนาสังคมท.องถ่ินให.เข.มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได. 

 

1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด.านวิชาการ 

งานวิจัย และนวัตกรรม 

1.2 สนับสนุนและส�งเสริมให.บุคลากรมีการนํา

ผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช.

ประโยชน<ในการพัฒนาสังคมท.องถ่ิน 

1.3 ส�งเสริม สนับสนุน Happy Money 

Research 

1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมให.แก�ชุมชนท.องถ่ิน 

 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให.มี
คุณภาพและมคุีณธรรม 

2. บัณฑิตมีคณุภาพ มีคุณธรรม
และเป-นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให.มีมาตรฐาน
เป-นท่ียอมรับ 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย< 
2.3 สร.างเครือข�ายการผลิตบัณฑิตด.านการ

บริหาร 
 

3. เร�งรัดการสร.างภาพลักษณ< 3. คณะมีภาพลักษณ<ท่ีดีเป-นท่ี
ยอมรับจากสังคม 

3.1 สร.างภาพลักษณ<คณะให.เป-นท่ียอมรับ 
 
 

4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะให.ทันสมัยมีธรร
มาภิบาล 

4. การบริหารจัดการท่ีทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนาองค<การให.มีระบบการบริหารจัดการท่ี
ดี 
4.2 สร.างวัฒนธรรมองค<กรให.เป-นองค<กรแห�งการ
เรียนรู.และนวัตกรรม 
 

 ผลการทบทวน พบว�า บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ให.คงไว.ซ่ึงวิสัยทัศน<  พันธกิจ เป2าประสงค< 
ประเด็นยุทธศาสตร<  และกลยุทธ< เดิม แต�ได.มีการนําเสนอ ปรัชญา ปณิธาน และวัฒนธรรมองค<กรไว.ในแผน
กลยุทธ< ดังนี้ 
 ปรัชญา: 
  บูรณาการความรู. สู�ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วม 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 ปณิธาน: 
  สร.างสรรค<คนดี มีคุณธรรม ก.าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย�างเป-น
ระบบเพ่ือพบความก.าวหน.า พัฒนาท.องถ่ินและสังคม  
 วัฒนธรรมองค<กร: 
  เคารพอาวุโส  ตรงต�อเวลา ใช.ทรัพยากรอย�างคุ.มค�า อนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
 

 4) คณะกรรมการฯ นําเสนอความเชื่อมโยงวิสัยทัศน< พันธกิจ ประเป2าประสงค< ประเด็นยุทธศาสตร<
และกลยุทธ<ของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คณะวิทยาการจัดการ 

วิสัยทัศน8: 
เป-นมหาวิทยาลัยท่ีมีความพร.อมในการเป-น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท.องถ่ิน 
 

 วิสัยทัศน8: 
มุ�งเน.นวิชาการ วิชาชีพด.านการบริหารเพ่ือการ
พัฒนาท.องถ่ิน 

พันธกิจ:  
1. สร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถ่ิน 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3 .  ผลิ ต บัณฑิตให.มี ความรู.  ทั กษะ  และ
ความสามารถในการคิด การแก.ปFญหา การ
สร.างสรรค<และการสื่อสาร ด.วยหลักคุณธรรม 
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด.วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปร�งใสด.วยหลัก      
ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย�างก.าวหน. า 
ต�อเน่ืองและยั่งยืน 
 

 พันธกิจ:  
1. สร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถ่ิน 
2. ผลิตบัณฑิตให.มีความรู. ทักษะ ความสามารถใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ 
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร8:  
 1. การพัฒนาท.องถ่ินด.วยพันธกิจสัมพันธ<
มหาวิทยาลยักับสังคมท.องถ่ิน 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให.มีคุณภาพสร.างสรรค<สังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร8 : 
1. การพัฒนาท.องถ่ินด.วยพันธกิจสัมพันธ<คณะ
วิทยาการจัดการกับสังคมท.องถ่ิน 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให.มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
3. เร�งรัดการสร.างภาพลักษณ< 

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร� เป�าประสงค� และกลยุทธ�ของคณะกับมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลยั
ให.ทันสมัย ได.มาตรฐาน มีธรรมาภบิาล และ
เป-นองค<กรแห�งนวัตกรรม 
 
 
 
 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให.ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

เปOาประสงค8: 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร.างความได.เปรียบ
ในเชิงแข�งขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
แก�ชุมชนและท.องถ่ิน ภายใต.บริบทของท.องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ<เพ่ือเป-นท่ีพ่ึง
ของท.องถ่ิน 
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร.างสรรค<สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และเป-นองค<กรแห�งนวัตกรรม 
 

 เปOาประสงค8: 
1. พัฒนาสังคมท.องถ่ินให.เข.มแข็ง พ่ึงพาตนเองได. 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป-นท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงาน 
3. คณะมีภาพลักษณ<ท่ีดีเป-นท่ียอมรับจากสังคม 
4. การบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ8: 
1.1. พัฒนาศักยภาพการให.บริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท.องถ่ิน โดยการบูรณาการพันธกิจ
และสร.างเครือข�าย 
1.2. ยกระดับความสามารถของกําลังแรงงาน
และผู.สูงวัยในท.องถ่ิน 
1.3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท.องถ่ิน 
1.4. ขับเคลื่อนการนางานวิจัยให.ตีพิมพ<ใน
ระดับชาติและนานาชาติและใช.ประโยชน<ใน
การพัฒนาชุมชนและท.องถ่ินอย�างยั่งยืน 
1.5. ทํานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให.แก�ชุมชน
ท.องถ่ินเพ่ือเสริมพลังปFญญาของแผ�นดิน 
2.1. พัฒนาอาจารย<ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ให. เป-นผู.นาทางวิชาการด. านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ8: 
1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด.านวิชาการ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 
1.2 สนับสนุนและส�งเสริมให.บุคลากรมีการนําผลงาน
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช.ประโยชน<ใน
การพัฒนาสังคมท.องถ่ิน 
1.3 ส�งเสริม สนับสนุน Happy Money Research 
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมให.แก�ชุมชนท.องถ่ิน 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให.มีมาตรฐานเป-นท่ี
ยอมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย< 
2.3 สร.างเครือข�ายการผลิตบัณฑิตด.านการบริหาร 
3.1 สร.างภาพลักษณ<คณะให.เป-นท่ียอมรับ 
4.1 พัฒนาองค<การให.มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
4.2 สร.างวัฒนธรรมองค<กรให.เป-นองค<กรแห�งการ
เรียนรู.และนวัตกรรม 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
2.2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให.ได.ครูดีมี
คุณภาพสู ง  (High Performance Teacher) 
เพ่ือเสริมสร.างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
2.3. สร.างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาประจาการให.มีสมรรถนะ
สอดคล.องกับความต.องการในการพัฒนา
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. พัฒนาบัณฑิตให.มีทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีนาไปใช.พัฒนาชุมชน 
3.2. สร.างเครือข�ายการผลิตบัณฑิต 
3.3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนา
นักศึกษาให. เป-นคนดี  คุณธรรม จิตอาสา 
สร.างสรรค<สังคม 
3 . 4 .  พัฒนาและปรั บปรุ งหลั กสู ต ร ให. มี
มาตรฐานเป-นท่ียอมรับ 
3 .5. พัฒนาศักยภาพอาจารย< 
4.1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอ้ือต�อ
การรักษาคนดี คนเก�ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให.เป-นมืออาชีพ 
4.2. พัฒนาองค<การให.มีระบบบริหารจัดการท่ี
ดี 
4.3. พัฒนากระบวนการทํางานให.มี
ประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
รองรับการเป-นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส< 
4.4. สร.างวัฒนธรรมองค<กรมุ�งการเรียนรู. ผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.5. พัฒนามหาวิทยาลัยด.านกายภาพและ
สิ่ งแวดล.อมมหาวิทยาลัยสี เ ขียว (Green 
University) 
4.6. สร.างภาพลักษณ<ของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

 5) ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 (วจ.5.1-1-8) โดยบุคลากรของคณะฯ เห็น
ว�าแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 ไม�มีข.อปรับปรุงหรือข.อเสนอแนะ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. จากผลการประชุมผู.บริหาร คณาจารย< และบุคลากรของคณะฯ คณะกรรมการฯ ในการจัดทํา
ร�างแผนการปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ซ่ึงจะส�งผลต�อการจัดทําร�างแผนกลยุทธ<ทางการเงิน 
(วจ.5.1-1-9) ดังนี้ วิสัยทัศน< คือ “ทํางานด.วยความซ่ือสัตย<สุจริต บริหารงบประมาณอย�างโปร�งใส ตรวจสอบ
ได. ใช.เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ” ประกอบด.วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร< ได.แก� 
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินอย�างโปร�งใส 2) พัฒนาฐานข.อมูลทางการเงินของคณะฯ 3) เพ่ิม
รายได.ให.กับคณะ 4) ติดตามการใช.เงินอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล.องกับวิสัยทัศน< พันธกิจของ

แผนกลยุทธ
คณะวิทยาการจัดการประจําป�

การศึกษา 2560 

การถ!ายทอดและแปลงแผนระดับคณะ 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป�การศึกษา 2560 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ทบทวนแผนประจําป�การศึกษา 2561 

- สื่อสารในองค
กร 

- การพัฒนาภาวะผู6นํา 

- การจัดการความรู6 

- การบริหารความเสี่ยง 

- การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

-การบริหารแบบมสี!วน

ร!วม 

-การทํางานเป9นทีม 

-ระบบสนับสนุน 

- การบริหารผลการ

ดําเนินงาน 

- การกํากับติดตาม

และประเมินผล 

- การวิเคราะห


สถานการณ
 

- ระบบแรงจูงใจ 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด.าน กับรวมถึงตัวบ�งชี้ต�าง ๆ โดยกําหนดเป-นโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล.อง 3 พันธกิจ 
คือ  ด.านสร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถ่ิน  ด.านผลิตบัณฑิตให.มีความรู. ทักษะ และความสามารถใน
การคิด การแก.ปFญหา การสร.างสรรค<และการสื่อสาร ด.วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
และสากล  ด.านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด.วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปร�งใสด.วยหลักธรรมาภิ
บาล มีการพัฒนาอย�างก.าวหน.า ต�อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด.วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร< ได.แก� 1) การ
พัฒนาท.องถ่ินด.วยพันธกิจสัมพันธ<คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท.องถ่ิน  2) การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให.มีคุณภาพและมีคุณธรรม  3) เร�งรัดการสร.างภาพลักษณ<  4) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคณะให.ทันสมัย มีธรรมาภิบาล (วจ.5.1-1-10) 
 5. คณะกรรมการฯ ได.นําร�างแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 เข.าท่ี
ประชุมอาจารย< ผู.บริหารและหัวหน.าโปรแกรมวิชา ครั้งท่ี 1/2560 ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560  เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบร�างแผนฯ หรือเสนอแนะข.อคิดเห็นท่ีควรปรับปรุง อีกครั้งหนึ่ง โดยอาจารย< ผู.บริหารและ
หัวหน.าโปรแกรมวิชาของคณะฯ เห็นว�าแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ไม�มีข.อ
ปรับปรุงหรือข.อเสนอแนะ (วจ.5.1-1-11) 
 6. คณะกรรมการฯ นําร�างแผนฯ ท่ีบุคลากรของคณะฯ ลงความเห็นชอบมาปรับเป-นแผนฯ และ
เสนอต�อคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให.ข.อเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งท่ี 
1/2560 ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ มีข.อเสนอแนะเก่ียวกับแผนกลยุทธ< พ.ศ. 
2561-2565ดังนี้ “ประเด็นยุทธศาสตร<ของคณะ คือ การเร�งรัดการสร.างภาพลักษณ< ทางคณะมีประเด็น
รายละเอียดการสร.างภาพลักษณ<ท่ีโดดเด�น ท่ีทําให.บุคคลท่ัวไป นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายจะรู.จัก
ภาพลักษณ<ของคณะว�าคืออะไร และ ในการสร.างภาพลักษณ<ของคณะนั้น เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการทํา
การสอนเพ่ือเตรียมนักศึกษาให.เป-นนักธุรกิจ ดังนั้น คณะควรต.องมีกลยุทธ<ท่ีจะสร.างคนท่ีจบให.สามารถเป-น
นักธุริจ และเชื่อมโยงกับหน�วยธุรกิจของสังคมเพ่ือให.สังคมยอมรับภาพลักษณ<ของคณะ” ส�วนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปDการศึกษา 2560 คณะกรรการประจําคณะฯ เห็นว�าไม�มีข.อปรับปรุงหรือข.อเสนอแนะ (วจ.
5.1-1-12) 
 7. หลังจากท่ีแผนฯ ได.รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแล.ว จึงนําแผนฯ ส�งต�อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานสภามหาวิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรต�อไป 
 

 คณะฯ ไดIดําเนนิการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 1. คณะฯ ได.ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ในวันท่ี 
15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห.องประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 6 โดยมีมติท่ีประชุมว�าให.ใช.แผนฯ เดิม ไม�
มีการเปลี่ยนแปลง (วจ.5.1-1-5) 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดIดําเนนิการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 1. คณะฯ ได.ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ< พ.ศ.2561-2565 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปDการศึกษา 2560 ตามคําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 025/2560 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 (วจ.5.1-1-13) 
 2. คณะกรรมการฯ ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ< และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห.อง KM ชั้น 3 เพ่ือพิจารณากําหนดวิธีการดําเนินงานและ
ดําเนินการรวบรวมข.อมูลท่ีเก่ียวข.อง (วจ.5.1-1-14) 
 3. คณะฯ ดําเนินการประชุมผู.บริหาร คณาจารย< และบุคลากร ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ณ ห.อง
ประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 6 เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ< พ.ศ.2561–2565 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปD การศึกษา 2560 โดยมติท่ีประชุมว�าให.ใช.แผนกลยุทธ<เดิม ไม�มีการเปลี่ยนแปลง (วจ.5.1-1-5) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 1 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.1-1-1 แผนกลยุทธ< พ.ศ.2561 – 2565 ของคณะฯ 

วจ.5.1-1-2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปD ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
วจ.5.1-1-3 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

วจ.5.1-1-4 แผนกลยุทธ<มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรประจําปD พ.ศ. 2561-2565 
วจ.5.1-1-5 แผนกลยุทธ<คณะวิทยาการจัดการประจําปD พ.ศ. 2561-2565 

วจ.5.1-1-6 นโยบายของคณะ 
วจ.5.1-1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปDการศึกษา 2559 

วจ.5.1-1-8 รายงานการประชุมแผน 
วจ.5.1-1-9 แผนปฏิบัตริาชการประจําปD 2560 
วจ.5.1-1-10 แผนกลยุทธ<ทางการเงิน 

วจ.5.1-1-11 วาระการประชุมอาจารย<ฯ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
วจ.5.1-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งท่ี 2/2560 ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 

วจ.5.1-1-13 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ< พ.ศ. 2561-2565 
วจ.5.1-1-14 วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 23 พฤษภาคม 2560 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 2 : ดําเนินการวิเคราะห<ข.อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด.วยต.นทุนต�อหน�วยในแต�ละ
หลักสูตร สัดส�วนค�าใช.จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย< บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแข�งขัน 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการแต�งต้ังคณะกรรมการในการวิเคราะห<ข.อมูลทางการเงิน (วจ.5.1-2-1) 
เพ่ือทําหน.าท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานวิเคราะห<ข.อมูลทางการเงิน รวมไปถึงการส�งเสริมและสนับสนุนให.
หลักสูตรมีการวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสใน 
การแข�งขัน มีการดําเนินการวิเคราะห<ต.นทุนต�อหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ซ่ึงเป-นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี โดย รายละเอียดของงบประมาณต.นทุนท่ีนํามาคํานวณ ประกอบด.วย 
             -  จํานวน FTES ประจําปDการศึกษา 2560  
             -  งบกลาง (ค�ารักษาพยาบาล , ค�าเล�าเรียนบุตร)  
             -  งบสาธารณูปโภค (ค�าไฟฟ2า , ค�าโทรศัพท<)  
             -  งบบุคลากร (เงินเดือนประจํา , เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ) 
             -  งบลงทุนค�าเสื่อมราคา (ครุภัณฑ< , ท่ีดิน , สิ่งปลูกสร.าง) 
             -  งบดําเนินการ (ค�าตอบแทนใช.สอยและวัสดุ) 
             -  งบวิจัยและบริการวิชาการ 
             -  งบอุดหนุน 
             -  งบรายจ�ายอ่ืน ๆ 
 รายละเอียดของงบประมาณในแต�ละส�วนนั้น หน�วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ จะเป-น
ผู.ดําเนินการรวบรวมข.อมูลและจัดส�งให.คณะฯ เพ่ือคณะฯ จะได.ดําเนินการวิเคราะห<ต.นทุนต�อหน�วย ซ่ึงมี
หลักการคิดคํานวณ 5 ส�วน ดังนี้ 
 1) ปFนรายจ�ายทางอ.อมจากคณะ คือ รายจ�ายจริงท่ีไม�เจาะจงเข.าสู�หลักสูตร เช�น ค�าสาธารณูปโภค 
เงินเดือนของสายสนับสนุน เป-นต.น 
 2) รายจ�าย ประกอบด.วย ปFนรายจ�ายทางอ.อมจากมหาวิทยาลัยและคณะ และรายจ�ายทางตรงของหลักสูตร 
 3) ผลการวิเคราะห<ค�าใช.จ�ายท้ังหมด และต.นทุนต�อหน�วยของหลักสูตร 
 4) เปรียบเทียบสัดส�วนค�าใช.จ�าย ประกอบด.วย งบประมาณในการพัฒนานักศึกษา งบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน งบบุคลากร งบบริการวิชาการ และงบวิจัย  
 5)  การวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร 
 คณะวิทยาการจัดการดําเนินการวิเคราะห<ต.นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร 
ได.ผลการวิเคราะห< ดังนี้ (วจ.5.1-2-2) 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
 
 การวิเคราะห<ต.นทุนต�อหน�วยต�อปDการศึกษา 2560 ในแต�ละหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ   

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท>า 

(FTES) 
ป1การศึกษา 2560 

ตIนทุน 
ต>อหน>วย 

ป1การศึกษา 2560 
ค>าใชIจ>ายทั้งหมด 

บช.บ. (บัญชี) 241.89 42,257.96 (7) 10,221,778.34 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 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) 

104.19 41,986.41 (8) 4,374,563.58 

ศ.บ.  
(เศรษฐศาสตร<การเงินการคลัง) 

79.36 54,065.63 (3) 4,290,648.31 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร<) 39.44 104,584.27 (1) 4,124,803.70 

ศศ.บ. 
(การท�องเท่ียวและการโรงแรม) 

90.17 51,792.56 (5) 4,670,135.58 

 จากการวิเคราะห<ต.นทุนต�อหน�วยของแต�ละหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ พบว�า ในปD
การศึกษา 2560 หลักสูตรท่ีมีต.นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสุด คือ หลักสูตรนิเทศศาสตร<บัณฑิต รองลงมาคือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) และหลักสูตรศิลปศาสตร<บัณฑิต (เศรษฐศาสตร<การเงินการ
คลัง) โดยหลักสูตรท่ีมีต.นทุนต�อหน�วยตํ่าท่ีสุด คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 

 การวิเคราะห8ความคุIมค>าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข>งขัน  
 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข�งขัน โดยพิจารณาจากประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 
 1) ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร พิจารณาจาก 
               - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร  
                - สัดส�วนค�าใช.จ�ายในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนรวมกันต.องไม�ต่ํากว�า 
ร.อยละ 60 
               - ค�าใช.จ�ายต�อหัวต.องไม�สูงกว�าค�าใช.จ�ายต�อหัวของมหาวิทยาลัยท่ีนํามาเทียบเคียง โดยพิจารณา
ในภาพรวมทุกหลักสูตร 
 2) ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต พิจารณาจากคะแนนรวมของผลการประเมินในองค<ประกอบท่ี 2 
ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 3) ประสิทธิภาพ พิจารณาจากการเปรียบเทียบต.นทุนต�อหน�วยกับประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
                   - ต.นทุนตํ่าลง ประสิทธิผลเท�าเดิม แสดงว�าประสิทธิภาพเท�าเดิม 
                   - ต.นทุนตํ่าลง ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน แสดงว�าประสิทธิภาพสูงข้ึน 
                   - ต.นทุนเท�าเดิม/สูงข้ึน ประสิทธิผลลดลง แสดงว�าประสิทธิภาพลดลง 
              4) โอกาสในการแข�งขัน พิจารณาจากร.อยละการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปD
การศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปDการศึกษา 2560  

 จากการวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข�งขันของคณะวิทยาการจัดการ พบดังนี้ 

หลักสูตร 

การวิเคราะห8ความคุIมค>าของการบริหารหลักสูตร ประสทิธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข>งขัน 

ความคุIมค>า ประสิทธิผล ประสิทธภิาพ 
โอกาสในการ

แข>งขัน 
สรุป 

บช.บ. (บัญชี) - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

375 คน จุดคุ.มทุน 304 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาสูงกว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึงมี

ความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.68 ซ่ึงสูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 สรุป มี

ประสิทธิผล 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยลดลง 

ประสิทธิผล 

เพิ่มขึ้น 

แสดงว>า

ประสิทธภิาพ

เพ่ิมขึ้น 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต -มีความ

คุIมค>า ของการ

บริหารหลักสูตร 

-มีประสทิธิภาพ

และ 

ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต 

-และ 

มีโอกาสในการ

แข>งขัน 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

105 คน จุดคุ.มทุน 230 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.72 ซ่ึงสูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิผล 

เพิ่มขึ้น 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

หลักสูตร

บริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่ัวไป 
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156 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 
จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

สรุป มี

ประสิทธิผล 

แสดงว>า

ประสิทธภิาพ

เพ่ิมขึ้น 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรต่าํ 

-มีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลใน

การผลิตบัณฑิต  

-และมีโอกาสใน

การแข>งขัน 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร<ธุรกิจ) - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

126 คน จุดคุ.มทุน 129 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.57 ซ่ึง สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

สรุป มี

ประสิทธิผล 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยลดลง 

ประสิทธิผล 

เพิ่มขึ้น 

แสดงว>า

ประสิทธภิาพ

เพ่ิม_ขึ้น 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

หลักสูตร

บริหารธุรกิจ

บัณฑิตสาขาวิชา

คอมพิวเตอร<ธุรกิจ 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรในระดบั

ต่ํา  

มีประสิทธภิาพ

และ 

ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต  

-และ 

มีโอกาสในการ

แข>งขัน 

บธ.บ. (การตลาด) - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

128 คน จุดคุ.มทุน 195 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.64 ซ่ึง ต่ํากว>า 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยลดลง 

ประสิทธิผล 

ลดลง 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

หลักสูตร

บริหารธุรกิจ

บัณฑิตสาขาวิชา

การตลาด 
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157 
ตัวบ�งช้ีที่ 5.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

ปDการศึกษา 

2559 

สรุป ไม�มี

ประสิทธิผล 

แสดงว>า

ประสิทธภิาพ

ลดลงขึ้น 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรในระดบั

ต่ํา  

-มีประสทิธิภาพ

ลดลงและไม>มี

ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต 

-มีโอกาสในการ

แข>งขัน 

บธ .บ. (การเ งินและการ
ธนาคาร) 

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

124 คน จุดคุ.มทุน 132 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.56 ซ่ึงต่ํากว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

สรุป ไม�มี

ประสิทธิผล 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยลดลง 

ประสิทธิผล 

ลดลงแสดงว>า

ประสิทธภิาพ

ลดลง 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

หลักสูตร

บริหารธุรกิจ

บัณฑิตสาขาวิชา

การเงินและการ

ธนาคาร 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรในระดบั

ต่ํา  

-มีประสทิธิภาพ

ลดลงและไม>ม ี

ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต 

-มีโอกาสในการ

แข>งขัน 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร<การเงิน
การคลัง) 

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

18 คน จุดคุ.มทุน 154 

-หลักสูตร

เศรษฐศาสตร

บัณฑิตยังไม�มีผล

- ต.นทุนต�อ

หน�วยเพิ่มขึ้น 

แสดงว>า

-หลักสูตร

เศรษฐศาสตร

บัณฑิตยังไม�มีผล

-หลักสูตร

เศรษฐศาสตร

บัณฑิต 
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158 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 
คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน ตํ่ากว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

การประเมิน

เน่ืองจากยังไม�มี

บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

 

ประสิทธภิาพ

ลดลง 

การประเมิน

เน่ืองจากยังไม�มี

บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรในระดบั

ต่ําและยังไม>มี

บัณฑิตที่สาํเร็จ

การศึกษาจึงไม>

สามารถประเมิน

ประสิทธิผลและ

โอกาสทางการ

แข>งขันไดI  

-มีประสทิธิภาพ

ลดลง 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร<) - จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

55 คน จุดคุ.มทุน 127 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.55 ซ่ึง สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

สรุป มี

ประสิทธิผล 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิผล 

เพิ่มขึ้น 

แสดงว>า

ประสิทธภิาพ

เพ่ิมขึ้น 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

หลักสูตร 

นิเทศศาสตร

บัณฑิต 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรในระดบั

ต่ํา  

-มีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลใน

การผลิตบัณฑิตที่

สูงขึ้น 

-มีโอกาสในการ

แข>งขัน 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ศศ.บ. (การท�องเท่ียวและ
การโรงแรม) 

- จุดคุ.มทุนของหลักสูตร 

พบว�า จํานวนนักศึกษา 

110 คน จุดคุ.มทุน 149 

คน ดังน้ัน สรุปได.ว�า 

จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�า

จุดคุ.มทุน หลักสูตรจึง

ไม>มีความคุIมค>า 

- สัดส�วนค�าใช.จ�ายใน

การพัฒนานักศึกษา

และจัดการเรียนการ

สอน สูงกว�าร.อยละ 60 

สรุป หลักสตูรมีความ

คุIมค>า 

-เม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น พบว�า 

ต.นทุนต�อหน�วยผลผลิต

ตํ่ากว�ามหาวิทยาลัยอื่น 

ดังน้ันหลักสูตรมีความ

คุIมค>า 

- ผลการประเมิน

ในปDการศึกษา 

2560 เท�ากับ 

4.55 ซ่ึง สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

สรุป มี

ประสิทธิผล 

- ต.นทุนต�อ

หน�วยลดลง 

ประสิทธิผล 

เพิ่มขึ้น 

แสดงว>า

ประสิทธภิาพ

เพ่ิมขึ้น 

- ร.อยละการมี

งานทําของ

บัณฑิต 

ปDการศึกษา 

2560 สูงกว>า 

ปDการศึกษา 

2559 

แสดงว>ามี

โอกาสในการ

แข>งขัน 

หลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขา

การท�องเท่ียวและ

การโรงแรม 

-มีความคุIมค>าของ

การบริหาร

หลักสูตรในระดบั

ต่ํา  

-มีประสทิธิภาพ

เพ่ิมขึ้นและมี

ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต 

-มีโอกาสในการ

แข>งขัน 

 จากการวิเคราะห<ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข�งขันของหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปDการศึกษา 2560 พบดังนี้  

 ความคุIมค>าของการบริหารหลักสูตร พบว�า ในปDการศึกษา 2560 มีจํานวน 1 หลักสูตรท่ีมีความ
คุ.มค�า คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี ส�วนโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ อีก 4 หลักสูตร  ได.แก� 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ โปรแกรม
วิชาการตลาด  โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเศรษฐศ
สตร<การเงินการคลัง  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม มีความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตรในระดับตํ่า ซ่ึง
อาจมีสาเหตุมาจาก จํานวนนักศึกษาตํ่ากว�าจุดคุ.มทุน ส�งผลให.ความคุ.มค�าของการบริหารหลักสูตรอยู�ใน
ระดับตํ่า 
 

 ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต พบว�า ในปDการศึกษา 2560 มีจํานวน 5 โปรแกรมวิชาท่ีมี
ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต ได.แก� โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร<ธุรกิจ  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< และโปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม  มี 2 
โปรแกรมวิชาท่ีไม�มีประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต คือ โปรแกรมวิชาการตลาด และโปรแกรมวิชาการเงิน
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รายละเอียดการดําเนินการ 
และการธนาคาร และมี 1 โปรแกรมวิชา ท่ีไม�สามารถประเมินประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตได. คือ 
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<การเงินการคลัง เนื่องจากไม�มีข.อมูลเปรียบเทียบในปDการศึกษา 2559 และยังไม�
มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงสาขาวิชาท่ีไม�มีประสิทธิผล มีสาเหตุมาจากมีจํานวนนักศึกษาท่ีเข.ารับ
การศึกษาในปD 2560 ตํ่ากว�าปDการศึกษา 2559  
 

 ประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต พบว�า ในปDการศึกษา 2560 มีจํานวน 5 โปรแกรมวิชา ท่ีมี
ประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตเพ่ิมข้ึน ได.แก� โปรแกรมวิชาการบัญชี  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม ส�วนอีก 3 โปรแกรมวิชา 
คือ โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<การเงิน
การคลัง มีประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตลดลง เนื่องจากมีจํานวนต.นทุนต�อหน�วยลดลงและประสิทธิผล
ลดลง  
 

 โอกาสในการแข>งขัน พบว�า ในปDการศึกษา 2560  มีจํานวน 7 โปรแกรมวิชาท่ีมีโอกาสในการ
แข�งขัน ได.แก� โปรแกรมวิชาการบัญชี  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ 
โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< และ โปรแกรม
วิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม เนื่องจากร.อยละของการมีงานทําของบัณฑิตในปDการศึกษา 2560 สูงข้ึน
จากปDการศึกษา 2559 และมี 1 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<การเงินการคลัง ท่ีไม�สามารถ
ประเมินโอกาสในการแข�งขันได. เนื่องจากไม�มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจึงไม�สามารถเปรียบเทียบข.อมูลของ
บัณฑิตท่ีมีงานทําได.  

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 2 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.5.1-2-1 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห<ต.นทุนต�อหน�วย 

วจ.5.1-2-2 ผลการคํานวณต.นทุนต�อหน�วยต�อปDการศึกษา 2560 ในแต�ละหลักสตูร 
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5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 3 : ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป-นผลจากการวิเคราะห<และระบุปFจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปFจจัยภายนอก หรือปFจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได.ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให.ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการได.ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ 
ตามคําสั่งท่ี 040/2560 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย<ของแต�ละโปรแกรมวิชา และผู.ท่ีเก่ียวข.องร�วมกัน
เป-นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยมีหน.าท่ีดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
วิเคราะห<ความเสี่ยง ระบุปFจจัยความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดวิธีการ
บริหารความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (วจ.5.1-3-1) ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในปDการศึกษา 
2560 ในวันท่ี 18 กันยายน 2560 ณ ห.อง KM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการนําแผนบริหารความ
เสี่ยง ในปDการศึกษา 2559 มาทบทวนความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ร�วมกันวิเคราะห<และระบุปFจจัยความเสี่ยง 
(RM-1) ซ่ึงจากการวิเคราะห<เป2าหมาย กระบวนการ กิจกรรม มีการวิเคราะห<และระบุความเสี่ยงในประเด็น
ต�าง 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 ร�วมกันประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง (RM-2) ได.ผลจากการวิเคราะห< 
ดังนี้ 
 - ด.านนักศึกษา : ความเสี่ยงในเรื่องการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม�ผ�านตามเกณฑ<
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 - ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< : ความเสี่ยงในเรื่องระดับคะแนนการเผยแพร�ผลงานวิจัยอยู�ใน
ระดับตํ่า 
 - ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< : ความเสี่ยงในเรื่องจํานวนอาจารย<ท่ีเข.าสู�กระบวนการขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ 
 จากผลการวิเคราะห<และประเมินความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ (RM 2-1) ได.นําไปสู�การทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง (RM-3) จํานวน 3 แผน ดังนี้ (วจ.5.1-3-3) (วจ.5.1-3-4) 
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 - ด.านนักศึกษา ซ่ึงมีความเสี่ยงในประเด็นการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม�ผ�านตามเกณฑ<
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด รับผิดชอบโดย อาจารย<พลอยณัชชา   เดชะเศรษฐ<ศิริ 
 - ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< ซ่ึงมีความเสี่ยงในประเด็น ระดับคะแนนการเผยแพร�
ผลงานวิจัยอยู�ในระดับตํ่า รับผิดชอบโดย อาจารย<ยุชิตา  กันหาม่ิง 
 - ด.านการบริหารและพัฒนาอาจารย< ซ่ึงมีความเสี่ยงในประเด็น จํานวนอาจารย<ท่ีเข.าสู�กระบวนการ
ขอตําแหน�งทางวิชาการ รับผิดชอบโดย ผู.ช�วยศาสตราจารย< ดร.เพชรา  บุดสีทา 
 2. คณะกรรมการฯ ได.นําเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรม/โครงการท่ีใช.ควบคุมความ
เสี่ยง/ผู.รับผิดชอบ) เข.าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2560 ในวันท่ี 2 
ตุลาคม 2560  
 3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 พร.อมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามความก.าวหน.าของกิจกรรมและ
โครงการต�างๆ ภายใต.แผนบริหารความเสี่ยงท้ัง 3 ประเด็น รอบ 6 เดือน (ต.ค.- มี.ค.) (RM-4) (วจ.5.1-3-5) 
 4. คณะกรรมการฯ ได.ดําเนินการติดตามความก.าวหน.าของกิจกรรมและโครงการต�างๆ ในรอบ 9 
เดือน (ต.ค.-มิ.ย.) พบว�า โดยภาพรวมได.ดําเนินการตามแผนงานท่ีได.กําหนด  (RM-4 รอบ 9 เดือน) และได.
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง จากการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงประจําปDงบประมาณ 
2561 (RM-5 รอบ 9 เดือน) พบว�า ระดับความเสี่ยงลดลงทุกประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      - ประเด็นท่ี 1 ความเสี่ยงในเรื่องการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม�ผ�านตามเกณฑ<มหาวิทยาลัย
ฯ กําหนด จากระดับสูง (20) ได.มีการประเมินความเสี่ยงใหม� อยู�ในระดับ สูง (16) 

     - ประเด็นท่ี 2 ความเสี่ยงในเรื่องระดับคะแนนการเผยแพร�ผลงานวิจัยอยู�ในระดับตํ่า จากระดับสูง 
(16) ได.มีการประเมินความเสี่ยงใหม� อยู�ในระดับ ปานกลาง (9) 

     - ประเด็นท่ี 3 ความเสี่ยงในเรื่องจํานวนอาจารย<ท่ีเข.าสู�กระบวนการขอตําแหน�งทางวิชาการ จาก
ระดับสูง (16) ได.มีการประเมินความเสี่ยงใหม� อยู�ในระดับ ปานกลาง (9) 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.1-3-1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการท่ี 040/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดวางระบบควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยง 

วจ.5.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2560 ในวันท่ี 18 กันยายน 2560 
วจ.5.1-3-3 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.5.1-3-4 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 043/2560 เรื่องแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยง จัดโครงการและกิจกรรม ประจําปDงบประมาณ 2561 

วจ.5.1-3-5 รายงานผลการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน 

วจ.5.1-3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2560 ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 4 : บริหารงานด.วยหลักธรรมมาภิบาลอย�างครบถ.วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอย�างชัดเจน 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการได.ติดตามการบริหารงานของผู.บริหารคณะ ซ่ึงจากการพิจารณาผลการวิเคราะห<
เก่ียวกับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู.บริหาร ท้ัง 10 ข.อท่ีแสดงถึงการบริหารงานท่ีมีการ
คํานึงถึงผลประโยชน<ของคณะ นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผู.มีส�วนได.ส�วนเสียของผู.บริหาร โดยการใช.
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในคณะ จํานวน 38 คน พบว�า ผู.ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�
เป-นบุคลากรส�วนใหญ�เป-นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/อาจารย<ประจําตามสัญญาจ.าง ร.อยละ 55.26 
รองลงมา ข.าราชการสายสอน ร.อยละ 21.05  ส�วนใหญ� มีประสบการณ<การทํางานในมหาวิทยาลัย มากกว�า 
10 ปD ร.อยละ 47.37  รองลงมา 3 – 5 ปD  ร.อยละ 28.95 ส�วนพึงพอใจของอาจารย<และบุคลากรต�อการ
บริหารงานด.วยหลักธรรมาภิบาลของผู.บริหาร พบว�า โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก  (X
=4.23) เม่ือพิจารณาเป-นรายด.าน พบว�า ด.านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด.านการสื่อสารและการสร.างเครือข�าย   
(X =4.30) รองลงมา คือ ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และด.านภาวะผู.นําและการทํางานเป-นทีม   
( X =4.23) และด.านวิสัยทัศน<และความคิดริเริ่มสร.างสรรค< ( X =4.19) (วจ.5.1-4-1) ดังข.อมูลในตาราง
ต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงค�าเฉลี่ย และค�าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของอาจารย<และบุคลากรท่ีมี
ต�อการบริหารของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
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.างเครือข�าย 4.30 0.75 มาก 

รวมท้ังส้ิน 4.22 0.70 มาก 

 จากตารางท่ี 1  แสดงค�าเฉลี่ย และค�าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของอาจารย<และ
บุคลากรท่ีมีต�อการบริหารของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบว�า ความพึงพอใจของอาจารย<และบุคลากรท่ี

มีต�อการบริหารของคณบดีฯ มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก ( X =4.22 ) 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

 สําหรับการบริหารงานของผู.บริหารคณะฯ ซ่ึงจากการพิจารณาผลการวิเคราะห<เก่ียวกับการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู.บริหาร ท้ัง 10 ข.อ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  แสดงค�าเฉลี่ย และค�าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของอาจารย<และ
บุคลากรท่ีมีต�อการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี โดยภาพรวม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

    หลักประสิทธิผล 4.17 0.77 มาก 
    หลักประสิทธิภาพ 4.16 0.75 มาก 
    หลักการตอบสนอง 4.16 0.75 มาก 
   หลักภาระรับผดิชอบ 4.21 0.70 มาก 
   หลักความโปร�งใส 4.28 0.70 มาก 
   หลักการมีส�วนร�วม 4.28 0.64 มาก 
   หลักการกระจายอํานาจ 4.26 0.77 มาก 
   หลักนิติธรรม 4.23 0.82 มาก 
   หลักความเสมอภาค 4.25 0.81 มาก 
   หลักมุ�งเน.นฉันทามติ 4.29 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.23 0.69 มาก 

  
 1. หลักประสิทธิผล 

ผู.บริหารคณะฯได.ดําเนินการต�อเนื่องตามแผนกลยุทธ< 5 ปDและแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 
โดยกําหนดเป2าประสงค<และเป2าหมายตัวชี้วัดระดับกลยุทธ<และเป2าหมายความสําเร็จ เพ่ือเป-นกรอบในการ
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีชัดเจนและปฏิบัติตามได. นอกจากนี้มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
และเป2าหมายโดยยึดหลักนโยบายการกํากับดูแลองค<กรท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีได.รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (วจ.5.1-4-2) (วจ.5.1-4-3) และได.มีการประชุมคณาจารย<และบุคลากร
เพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 ของคณะฯ  ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน โดยคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (วจ.5.1-4-4) ดังรายงานผลการกํากับ และติดตามการดําเนินงานให.เป-นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปD (วจ.5.1-4-5) 
 อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ได.จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล ด.านหลักประสิทธิผล พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับพอใจมาก (X =
4.17) และเม่ือพิจารณาเป-นรายข.อ พบว�า ข.อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารสามารถบริหารงานให.คณะฯ มี
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค<และเป2าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และ
การท่ีผู.บริหารสามารถบริหารโดยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย�างต�อเนื่องและเป-นระบบ  
(X = 4.21) รองลงมา คือ ผู.บริหารสามารถบริหารงานให.คณะฯมีผลการปฏิบัติราชการท่ีสามารถเทียบเคียง
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
กับส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีภารกิจคล.ายคลึงกัน (X = 4.11)  ซ่ึงจากข.อค.นพบดังกล�าว แสดงให.เห็นว�า
ผู.บริหารคณะฯ มีการดําเนินงานท่ีเป-นไปตามแผนงาน โดยมีการกํากับ ติดตามเพ่ือประเมินและปรับปรุง
แก.ไขอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงทําให.การดําเนินงานของคณะสัมฤทธิ์ผลตามเป2าหมายท่ีมุ�งหวัง 

 2. หลักประสิทธิภาพ 
 ผู.บริหารคณะฯ มีการบริหารจัดการด.วยการกําหนดความรับผิดชอบและมอบหมายงานแก�รอง
คณบดีอย�างชัดเจน (วจ.5.1-4-6) ให.กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให.เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยคณะฯ ร�วมกับมหาวิทยาลัยได.มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (วจ.5.1-4-7) 
 อนึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ได.จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาล ด.านประสิทธิภาพ พบว�า ผู.บริหารสามารถออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช.เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีทําให.หน�วยงานภายในคณะใช.ทรัพยากรต�าง ๆ ได.
เกิดประโยชน<ต�อการปฏิบัติงานอยู�ในระดับพอใจมาก (X =4.16) ซ่ึงจากข.อค.นพบดังกล�าวแสดงให.เห็นว�า
ผู.บริหารของคณะมีการวางแนวทางข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนและมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงหลัก
ประสิทธิภาพท่ีจะทําให.เกิดประโยชน<และความคุ.มค�าท่ีสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 3. หลักการตอบสนอง 
ผู.บริหารคณะฯ ได.ดําเนินการในปD 2560 โดยดังนี้ 
1) คณะฯ ได.ดําเนินการจัดสรรห.องปฏิบัติการทางการเงินให.กับโปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร 

เนื่องจากโปรแกรมวิชาดังกล�าวมีความต.องการห.องปฏิบัติการให.กับนักศึกษาได.ดําเนินการทํากิจกรรม
ธนาคารจําลอง และได.ดําเนินการจัดสรรห.องปฏิบัติการสําหรับการทํากิจกรรมของนักศึกษา แต�ละโปรแกรม
วิชา ได.แก� โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร< โปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคารเพ่ือให.สถานท่ี
สําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาแต�ละโปรแกรมวิชา (วจ.5.1-4-8) 

2) บุคลากรภายนอกคณะ ผู.บริหารคณะได.ขับเคลื่อนให.ชมรมศิษย<เก�าของคณะวิทยาการจัดการได.
ดําเนินกิจกรรมตามความต.องการของศิษย<เก�าท่ีต.องการรวมกลุ�มในการร�วมกันทําคุณประโยชน<ให.แก�คณะ 
และคณะฯยังได.ให.บริการชมรมผู.สูงอายุของอําเภอเมืองและอําเภอไทรงามผ�านโครงการศูนย<พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย<สู�ความเป-นเลิศเพ่ือยกระดับแรงงานผู.สูงอายุให.มีพฤฒิพลัง (Active Aging)  
(วจ.5.1-4-9)   

3) บุคลากรภายใน ผู.บริหารคณะได.มีการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของอาจารย<และ
บุคลากรคณะฯใน 4 ด.านได.แก� ด.านความสะอาด ด.านปลอดภัย ด.านความสะดวกและสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในอาคารและด.านสิ่งแวดล.อม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการให.บริการและตอบสนอง
ความต.องการท่ีตรงกับความต.องการของท้ังบุคลากรภายในและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกต�าง ๆ เช�น ห.องประชุมคณะวิทยาการจัดการ และห.องปฏิบัติการคอมพิวเตอร< ซ่ึงพบว�า
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รายละเอียดการดําเนินการ 

จากความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการใช.อาคารสถานท่ี โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X= 3.73) 
โดยข.อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด.านความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร อยู�ในระดับมาก  

(X= 3.86) รองลงมา ด.านสิ่งแวดล.อม อยู�ในระดับมาก (X= 3.76) ด.านความสะอาด อยู�ในระดับมาก 

(X= 3.73) และด.านความปลอดภัย อยู�ในระดับมาก (X= 3.57) และ ตามลําดับ (วจ.5.1-4-10) 

 ในขณะท่ี นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X= 4.03) โดยข.อท่ีมีค�าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด.านความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร อยู �ในระดับมาก  ( X= 4.09) 

รองลงมา ด.านสิ่งแวดล.อม อยู�ในระดับมาก ( X= 4.05)  ด.านความปลอดภัย อยู�ในระดับมาก ( X= 

4.01) และด.านความสะอาด อยู�ในระดับมาก (X= 3.99) (วจ.5.1-4-11) 
อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานของ

ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักการตอบสนอง พบว�า การท่ีผู.บริหารสามารถดําเนินการเพ่ือ
สร.างความเชื่อม่ันและความไว.วางใจในการวางแผนให.หน�วยงานบริการต�อผู.รับบริการและผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย 

อยู�ในระดับพอใจมาก (X= 4.16) ซ่ึงแสดงว�าผู.บริหารมี การบริหารงานโดยยึดหลักการปฏิบัติเพ่ือเป-นการ
ตอบสนองให.แก�ผู.เก่ียวข.องกับคณะทุกฝ~าย 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ 
 ผู.บริหารคณะฯ ได.กําหนดภาระความรับผิดชอบต�องานไว.อย�างชัดเจนคือ 
  1) ผู.บริหารได.กําหนดโครงสร.างการบริหารงานและขอบข�ายการบริหารงานโดยมี
โครงสร.างไว.อย�างชัดเจนครบถ.วนตาม พันธกิจ และมีการกระจายภาระความรับผิดชอบไปยังรองคณบดีและ
หัวหน.างานฝ~ายต�าง ๆ (วจ.5.1-4-12) 
  2) ผู.บริหาร กํากับ ดูแลการดําเนินงานด.านต�าง ๆให.บรรลุเป2าหมายด.วยการแต�งต้ัง
บุคลากรให.รับผิดชอบร�วมมือกันในการดําเนินกิจกรรม/โครงการและภารกิจหลัก  
 อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักภาระรับผิดชอบ พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับพอใจมาก       
(X =4.21) เม่ือพิจารณาเป-นรายข.อ พบว�า ข.อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบต�อ
ปFญหาต�างๆ ท่ีน�าเกิดข้ึน ( X =4.24) รองลงมา คือ ผู.บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน.าท่ี               
ท่ีสนองต�อความคาดหวังของสาธารณะ ( X =4.21) และ ผู.บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน.าท่ีตามเป2าหมายท่ีกําหนดไว. (X =4.18) โดยจากข.อค.นพบดังกล�าว ผู.บริหารของคณะมีการดําเนินงาน
ตามเป2าหมายโดยมุ�งเน.นให.เกิดประโยชน<ตามความต.องการของสาธารณะชนด.วยความรับผิดชอบ 

 5. หลักความโปร>งใส 
 ผู.บริหารคณะฯ ได.มีการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได. ดังนี้ 



 

   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

167 
ตัวบ�งช้ีที่ 5.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
  1) มีการควบคุมภายในโดยคณะฯ แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน.าท่ี
ควบคุมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปD และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงาน  
  2)  มีการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคณบดี รอง
คณบดี และประธานโปรแกรมวิชาเข.าร�วมประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดสรร  
  3)  มีการจัดซ้ือจัดจ.างตลอดปDการศึกษา 2560 ผ�านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส< (ระบบ
บัญชี 3 มิติ) รวมท้ังการจัดทําหลักฐานการเบิกจ�ายเงินอย�างเป-นระบบและตรวจสอบได.            
  4)  มีการประกาศ แจ.งข.อมูลข�าวสารผ�านสื่อต�าง ๆ ให.แก�บุคลากร ประชาชนและผู.มีส�วน
ได.ส�วนเสียอย�างท่ัวถึงและเข.าถึงได.ง�าย เช�น เว็บไซต<ของคณะฯ (http://fms.kpru.ac.th) ติดประกาศ 
บอร<ด/ป2ายประชาสัมพันธ< (วจ.5.1-4-13) 
 อนึ่งนอกจากนี้ ในการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานของ
ผู.บริหารตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักความโปร�งใส พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับพอใจมาก (X =4.28)  
เม่ือพิจารณาเป-นรายข.อ พบว�า ข.อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรสามารถเข.าถึงข.อมูลข�าวสารของท�านคณบดีฯ 
ได.โดยการติดต�อตรงผู.บริหารหรือช�องทางอ่ืนๆ ( X = 4.37) รองลงมาคือ ผู.บริหารเปaดเผยข.อมูลอันเป-น
ประโยชน<อย�างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได. และชี้แจงได.เม่ือมีข.อสงสัย (X =4.21) ซ่ึงจากข.อค.นพบดังกล�าว
แสดงให.เห็นว�า ผู.บริหารคณะมีการเปaดโอกาสให.บุคลากรได.เข.าถึงข.อมูลข�าวสารของผู.บริหารได.โดยตรง และ
มีการเปaดเผยข.อมูลท่ีทําให.บุคลากรสามารถตรวจสอบ รวมถึงการตอบคําถามในประเด็นท่ีเป-นข.อสงสัย 

 6. หลักการมีส>วนร>วม 
 ผู.บริหารคณะฯ มีการดําเนินงานโดยยึดหลักการมีส�วนร�วมด.วยการเปaดโอกาสให.บุคลากรภายใน
และภายนอก มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปFญหา และตัดสินใจ ดังนี้ 
  1) คณะฯ เปaดโอกาสให.ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข.ามาเป-นคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือร�วมดําเนินการวิเคราะห<และทบทวนผลการดําเนินงานและให.ข.อเสนอแนะในการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของคณะฯ  
  2) คณะฯ เปaดโอกาสให.มีการเลือกต้ังตัวแทนของประธานโปรแกรมวิชา และตัวแทน
คณาจารย<เพ่ือเข.ามาเป-นคณะกรรมการประจําคณะ (วจ.5.1-4-14) 
  3) คณะฯ เปaดโอกาสให.บุคลากรภายในคณะมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีคณะจัดข้ึน  
  4) คณะฯ มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 
และแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ (วจ.5.1-4-15) 
  5) คณะฯ เปaดโอกาสให.นักศึกษา มีส�วนร�วมโดยการให.นักศึกษาประเมินการสอนของ
อาจารย<ผ�านระบบออนไลน< เพ่ือนําข.อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป (วจ.5.1-4-16) 
 อนึ่งนอกจากนี้ ในการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาลด.านหลักการมีส�วนร�วม พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับพอใจมาก  
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รายละเอียดการดําเนินการ 
(X = 4.28) เม่ือพิจารณาเป-นรายข.อ พบว�า ข.อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารเปaดโอกาสให.ผู.มีส�วนได.ส�วน
เสียได.เข.าร�วมในการพัฒนาคณะ ( X = 4.32) รองลงมา คือ ผู.บริหารเปaดโอกาสให.บุคลากรแสดงความ
คิดเห็น และนําความคิดเห็นนั้นมาประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผนในการพัฒนาคณะ (X = 4.26) ซ่ึงจาก
ข.อค.นพบดังกล�าว แสดงให.เห็นว�าผู.บริหารคณะมีการพัฒนาองค<กร โดยคํานึงถึงหลักการมีส�วนร�วมของ
บุคลากรท่ีทําให.คณะได.รับข.อมูลท่ีเป-นจริง และนํามาวิเคราะห<เพ่ือใช.เป-นแนวทางการพัฒนาองค<กรอยู�อย�าง
ต�อเนื่อง  

 7. หลักการกระจายอํานาจ 
 ผู.บริหารคณะฯ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ดังนี้ 
  1) มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจให.กับรองคณบดีแต�ละฝ~าย ในการปฏิบัติงานในส�วน
ของความรับผิดชอบท้ังทางด.านวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารงานบุคคล วิจัย และประกันคุณภาพ  
  2) มีการมอบอํานาจการบริหารงานในโปรแกรมวิชาให.แก�ประธานโปรแกรมวิชาท่ีได.รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย<ในโปรแกรมนั้น ๆ เช�น การจัดทําหลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนการสอน การ
จัดอาจารย<ผู.สอนในโปรแกรมวิชาฯ (วจ.5.1-4-17) มีการมอบหมายงานให.กับหัวหน.างานต�าง ๆ เช�น งาน
วิเทศสัมพันธ<และโครงการพิเศษ และงานจัดการความรู. เป-นต.น  
 อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต�อการบริหารงานของผู.บริหาร
คณะตามหลักการกระจายอํานาจ พบว�า อยู�ในระดับพอใจมาก (X = 4.26) คือ ผู.บริหารมีการกระจายการ
ทํางานลงสู�หัวหน.างานต�างๆ หรือหัวหน.าโปรแกรม พอใจมาก ( X = 4.37) และมีการถ�ายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจให.แก�ผู.ปฏิบัติงานในระดับต�างๆ พอใจมาก ( X = 4.16)  ซ่ึงจากข.อค.นพบ
ดังกล�าว แสดงให.เห็นว�าผู.บริหารคณะ มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานตามโครงสร.างและกิจกรรม
งาน เป-นแนวทางการปฏิบัติท่ีดีซ่ึงช�วยให.การทํางานมีการขับเคลื่อนกิจกรรมได.บรรลุความสําเร็จตาม
เป2าประสงค<   

 8. หลักนิติธรรม 
 ผู.บริหารคณะฯ มีการดําเนินงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ เป-นแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  1) มีการดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับของมหาวิทยาลัย (วจ.5.1-4-18) 
  2) มีการจัดซ้ือจัดจ.างเป-นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีการจัดซ้ือจัดจ.าง ปD
การศึกษา 2560 ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส< (ระบบบัญชี 3 มิติ)  
  3) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยยึดเกณฑ<การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(แบบ A-1) และแบบรายงานการประเมินตนเองสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (แบบ A-2) 
ซ่ึงมีการแจ.งเง่ือนไขการประเมินการปฏิบัติงานให.ทุกคนทราบล�วงหน.า (วจ.5.1-4-19) 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 อนึ่งนอกจากนี้ จากการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต�อการบริหารงานของผู.บริหาร
คณะตามหลักนิติธรรมพบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับพอใจมาก (X = 4.23) เม่ือพิจารณาเป-นรายข.อ พบว�า 
ข.อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู.บริหารใช.หลักการบริหารราชการและปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ  ( X = 4.32) 
รองลงมา ผู.บริหารใช.อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข.อบังคับ ในการบริหารราชการ โดยยึดหลักปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ ตามนโยบายคณะท่ีระบุไว. (X = 4.24)  และผู.บริหารมีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรให.เป-นไปตามระเบียบราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ (X = 4.16) ตามลําดับ 
ซ่ึงจากข.อค.นพบดังกล�าว แสดงให.เห็นว�าผู.บริหารคณะยึดถือระเบียบเป-นแนวทางในการปฏิบัติงานให.
สอดคล.องกับนโยบายตามท่ีคณะมุ�งหวัง 

 9. หลักความเสมอภาค 
 ผู.บริหารคณะฯ ดําเนินงานโดยยึดหลักความเสมอภาค ดังนี้ 
  1) การให.โอกาสเข.ารับการศึกษาโดยไม�มีเง่ือนไขด.านฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ 
และศาสนา  
  2) มีการให.บริการด.านต�าง ๆ แก�นักศึกษาทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน เช�น นโยบายการจัด
กิจกรรมนักศึกษาได.ส�งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให.นักศึกษามีส�วนร�วมและได.รับบริการด.านกิจกรรม
นักศึกษาอย�างเท�าเทียมกัน เป-นต.น และจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต�อการบริหารงานของ
ผู.บริหารคณะตามหลักความเสมอภาคในภาพรวม พบว�า อยู�ในระดับมาก (X = 4.25)  โดยเม่ือพิจารณาเป-น
รายข.อพบว�า ผู.บริหารให.ความเสมอภาคในสิทธิต�าง ๆ ในการทํางาน อยู�ในระดับมาก (X = 4.29) รองลงมา
คือ การท่ีผู.บริหารใช.กระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานท่ีถูกต.องและเสมอภาค (X = 4.21) ซ่ึงจากข.อ
ค.นพบดังกล�าว แสดงให.เห็นว�า ผู.บริหารของคณะมีการปฏิบัติกับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในคณะอย�าง
เท�าเทียม เสมอภาคกัน 

 10. หลักมุ>งเนIนฉันทามติ 
 คณะฯ มีการดําเนินงานท่ีมุ�งฉันทามติโดยใช.การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติของ
ท่ีประชุมเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเสนอความคิดเห็นในแต�ละเรื่องและมี
การสรุปผลจากมติของผู.เข.าร�วมประชุม และจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต�อการบริหารงาน
ของผู.บริหารคณะตามหลักมุ�งเน.นฉันทามติ พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X = 4.29) คือ ผู.บริหารเน.นการ
บริหารงานโดยใช.ฉันทามติของบุคลากรและผู.มีส�วนได.ส�วนเสียในการพัฒนาคณะ  
 จากการผลการปฏิบัติงานและการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต�อการบริหารงานของผู.บริหาร
คณะตามหลักธรรมาภิบาล พบว�า ผู.บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ข.อ 
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รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.1-4-1 รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู.บริหาร คณะวิทยาการจัดการประจําปD 2560 
วจ.5.1-4-2 แผนกลยุทธ< พ.ศ.2556 – 2560 ของคณะ 
วจ.5.1-4-3 แผนปฏิบัตริาชการประจําปD 2560 

วจ.5.1-4-4 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการกํากับตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปD 2560 
วจ.5.1-4-5 รายงานสรุปผลโครงการตามตัวช้ีวัดประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน  

วจ.5.1-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แต�งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน 
วจ.5.1-4-7 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ี 020/2556 เรื่องแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตดิตามและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

วจ.5.1-4-8 ภาพถ�ายห.องปฏิบัติการของสาขาวิชา 

วจ.5.1-4-9 กิจกรรมท่ีชมรมศิษย<เก�าจัดในปDท่ีผ�านมา 

วจ.5.1-4-10 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการใช.อาคารสถานท่ีของคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.5.1-4-11 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับการใช.อาคารสถานท่ีของคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.5.1-4-12 โครงสร.างการบรหิารงานของคณะฯ 

วจ.5.1-4-13 เว็บไซต<ของคณะฯ, ภายถ�ายบอร<ด/ป2ายประชาสัมพันธ< 

วจ.5.1-4-14 บันทึกข.อความการสรรหากรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.5.1-4-15 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ<และแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจําปD 2560 

วจ.5.1-4-16 รายงานผลการประเมินการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนท่ี 1/2560 และภาคเรียนท่ี 
2/2560 

วจ.5.1-4-17 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 

วจ.5.1-4-18 ระเบียบ ข.อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

วจ.5.1-4-19 แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A-1 และ A-2) 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.1 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 5 : ค.นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู.ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู.มีประสบการณ<ตรง 
และแหล�งเรียนรู.อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู. อย�างน.อยครอบคลุมพันธกิจด.านการผลิตบัณฑิตและด.านการ
วิจัยจัดเก็บอย�างเป-นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป-นลายลักษณ<อักษรและนํามาปรับใช.ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินการ 

 ในปDการศึกษา 2560 คณะฯ มีการจัดการความรู.โดยแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารและการจัดการ
ความรู. (วจ.5.1-5-1) เพ่ือค.นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู.ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล  ทักษะของผู.มีประสบการณ<
ตรง และแหล�งเรียนรู.อ่ืนตามประเด็นความรู. อย�างน.อยครอบคลุมพันธกิจด.านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
จัดเก็บอย�างเป-นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป-นลายลักษณ<อักษร และนํามาปรับใช.ในการปฏิบัติงานจริง โดย
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  1) จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู.โดยนําข.อมูลในปD 2559 มาจัดทําแผนการ
จัดการความรู.ในปD 2560  (วจ.5.1-5-2) เพ่ือนํามากําหนดประเด็นความรู.ในปD 2560 พร.อมท้ังระบุองค<
ความรู.ท่ีจําเป-น ท่ีประชุมมีมติบ�งชี้ความรู.ของปD 2560 จํานวน 3 องค<ความรู. คือ 1)  การจัดการเรียนรู.ท่ีระบุ
ผลลัพธ<การเรียนรู . (Learning Outcomes) 2) การวัด ประเมินผลการเรียนรู.ตามผลลัพธ<การเรียนรู.ของ
หลักสูตร Curriculum Learning Outcome/outcome based assessment  3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ<เผยแพร�ในวารสารฐาน TCI (วจ.5.1-5-3) 
  2) เผยแพร�ให.คณาจารย<คณะวิทยาการจัดการรับทราบการบ�งชี้ความรู.ของปD 2560 จํานวน 
3 องค<ความรู. คือ 1)  การจัดการเรียนรู. ท่ีระบุผลลัพธ< <การเรียนรู . (Learning Outcomes) 2) การวัด 
ประเมินผลการเรียนรู.ตามผลลัพธ<การเรียนรู.ของหลักสูตร Curriculum Learning Outcome/outcome based 
assessment  3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ<เผยแพร�ในวารสารฐาน TCI  โดยปฏิทินกิจกรรมการ
จัดการความรู. ประจําปDการศึกษา 2560 (วจ.5.1-5-4) 
  3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู.เก่ียวกับประเด็น ดังนี้ 
   3.1) การจัดการเรียนรู.ท่ีระบุผลลัพธ<<การเรียนรู. (Learning Outcomes) วันท่ี 28 
กุมภาพันธ< 2561  
   3.2) การวัด ประเมินผลการเรียนรู.ตามผลลัพธ<การเรียนรู..ของหลักสูตร Curriculum 
Learning Outcome/outcome based assessment วันท่ี 28 กุมภาพันธ< 2561  
   3.3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ<เผยแพร�ในวารสารฐาน TCI พ ร. อ ม ท้ั ง
สรุปรายงานการประชุมท่ีได.จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู. วันท่ี 28 กุมภาพันธ< 2561 (วจ.5.1-5-5) 
 4) ประมวลและกลั่นกรององค<ความรู. โดยการนําความรู.ท่ีได.จากการจัดการความรู.ในแต�ละประเด็น
มาสรุปเป-นองค<ความรู. (วจ.5.1-5-6)  ซ่ึงประกอบด.วย 1)  การจัดการเรียนรู.ท่ีระบุผลลัพธ<การเรียนรู. 
(Learning Outcomes) 2) การวัด ประเมินผลการเรียนรู.ตามผลลัพธ<การเรียนรู.ของหลักสูตร Curriculum 
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รายละเอียดการดําเนินการ 
Learning Outcome/outcome based assessment  3) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ<เผยแพร�ใน
วารสารฐาน TCI   
 5) มีการนําความรู.ท่ีได.จากการจัดการความรู.ท่ีเป-นลายลักษณ<อักษร (explicit knowledge) และ
จากท่ีได.รับความรู.ของผู.มีประสบการณ<ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป-นแนวปฏิบัติท่ีดี ไปเผยแพร�โดย 
  5.1  อาจารย<ท่ีร�วมจัดการความรู.ของคณะฯ ไปร�วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู.การจัดการ
ความรู. ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจัดข้ึนในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 (วจ.5.1-5-7) 
  5.2  เผยแพร�ความรู.ท่ีได.จากการจัดการความรู.ท่ีเป-นลายลักษณ<อักษร ไปให. กับคณาจารย<
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงเป-นการแบ�งปFนแลกเปลี่ยนความรู. 
(Knowledge Sharing) เพ่ือการนําไปใช.ประโยชน<ต�อไป (วจ.5.1-5-8) 
 6) จัดกิจกรรมยกย�องชมเชยคณาจารย<ท่ีนําองค<ความรู.ท่ีได.จากการจัดการความรู. จํานวน 12 คน 
(วจ.5.1-5-9) 
 7) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู.ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปD 2560 พบว�า ผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการจัดการ
ความรู. ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก  (X =4.02) (วจ.5.1-5-10) 
 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 5 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.5.1-5-1 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ (งานบรกิารวิชาการและการจัดการความรู.) 
วจ.5.1-5-2 แผนการจัดการความรู. ปD 2560 
วจ.5.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู. 
วจ.5.1-5-4 ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู. ประจําปD 2560 
วจ.5.1-5-5 สรุปรายงานการประชุม KM 3 ครัง้ 
วจ.5.1-5-6 เล�ม “สรุปองค<ความรู.ท่ีได.จากการจัดการความรู.(KM) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ประจําปD 2560” 
วจ.5.1-5-7 ภาพถ�าย “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค<ความรู.ท่ีได.จากการจัดการความรู.ของหน�วยงาน” 
วจ.5.1-5-8 บันทึกเผยแพร�องค<ความรู.และบันทึกตอบรับการนําไปใช.ประโยชน< 
วจ.5.1-5-9 เกียรติบัตรยกย�องชมเชยคณาจารย<ท่ีนําองค<ความรู.ไปใช.ประโยชน< 
วจ.5.1-5-10 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู.ของ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ประจําปD 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 6 : การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการดําเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนตามข.อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  โดยคณะมีส�วนร�วมในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือให.มีทรัพยากรมีเพียงพอ
ท้ังด.านคุณภาพและปริมาณ ในการมีทรัพยากรบสอดคล.องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด.วยข้ันตอน การวางแผน การจัดคนเข.าทํางาน การ
ฝ�กอบรมและพัฒนา การจ�ายค�าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ<  ดังแสดง
ในภาพ   

 
 

 
 
 
 
 ท้ังนี้ทางคณะได. (1) วางแผนทรัพยากรมนุษย<ร�วมกับมหาวิทยาลัย โดยอย�างน.อยต.องมีคณาจารย<ท่ี
เป-นศักยภาพของหลักสูตรครบตามเกณฑ<ท่ีกําหนด ส�วนบุคลากรสายสนับสนุนได.มีการพิจารณาเพ่ือวางแผน
และจัดอัตรากําลังร�วมกับมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย (2) การจัดกําลังคนได.มีการสรรหาอย�างเป-น
ทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหาอย�างไม�เป-นทางการโดยคณะและสาขาวิชา ส�วนการคัดเลือกนั้น
ทางคณะได.มีส�วนร�วมในการออกข.อสอบในรายวิชาของสาขาและร�วมเป-นคณะกรรมการสัมภาษณ< (3) การ
ฝ�กอบรมและพัฒนา มหาวิทยาลัยได.มีการกําหนดงบประมาณพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ร�วมกับมหาวิทยาลัยโดยสายวิชาการได.รับงบประมาณ 5,000 บาทต�อคน สายสนับสนุนได.รับงบประมาณ 
3,000 บาทต�อคน ในการท่ีจะเลือกพัฒนาตนเองในด.านวิชาการและวิชาชีพ (4) การจ�ายค�าตอบแทนเป-นส�วนท่ี
มหาวิทยาลัยรับผิดขอบโดยตรง (5) การประเมินผลปฏิบัติงานคณะได.มีการแต�งต้ังคณะกรรมการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช.ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย และ (6) การรักษาความสัมพันธ< คณะได.มี
การจัดกิจกรรมโดยการมีส�วนร�วมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เช�น งานปDใหม� งานทําบุญ  และ
การจัดของเยี่ยมสําหรับบุคลากรท่ีคลอดบุตร ตลอดจนมีการสร.างแรงจูงใจในด.านต�าง ๆ เช�นการมีงบประมาณ
สนับสนุนการทําการวิจัย เป-นต.น ท้ังนี้ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยจะติดตามตามแผนท่ีวางไว. 
ส�วนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใช.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรว�าเป-นไปตามวัตถุประสงค<
หรือไม� 

การ

วางแผน

ทรัพยากร

มนุษย
 (1) 

การจัดคน

เข6าทํางาน

(2) 

 

การ

ฝ>กอบรม

และพัฒนา

(3) 

 

การจ!าย

ค!าตอบแทน

(4) 

 

การประเมินผล

การปฏิบัติงาน

(5) 

 

การรักษา

ความสัมพันธ


(6) 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนท่ีผ�านกระบวนการวิเคราะห<
ข.อมูลเชิ งประจักษ<  โดยได.จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรปDงบประมาณ 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.าสู�ตําแหน�งทางวิชาการเป-นรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเป-นรายบุคคลแล.วนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ  
  3) แผนความต.องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเป-น
รายบุคคล โดยการสํารวจจากบุคลากรเป-นรายบุคคลแล.วนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ   
  4) แผนกรอบอัตรากําลังสายสอนและสายสนับสนุน โดยแต�ละโปรแกรมวิชาได.ดําเนินการ
วิเคราะห<อัตรากําลังท้ังสายสอนและสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน ส�วนสํานักงานคณบดีดําเนินการ
วิเคราะห<อัตรากําลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน แล.วคณะรวบรวมนํามาจัดทําเป-นแผนระดับคณะ 
  5) แผนการเข.าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก โดยพิจารณาจากแบบสํารวจการ
เข.าสู�ตําแหน�งทางวิชาการร�วมด.วย 
 ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท้ังแผนระยะ 5 ปD และแผนประจําปDงบประมาณนั้น
ได.มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เป2าหมาย และผู.รับผิดชอบของแต�ละกลยุทธ<ไว.อย�างชัดเจน 
 คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนให.เป-นไปตามแผนท่ีกําหนด
ไว. พร.อมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน โดยคณะได.ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุก
ปDงบประมาณแล.วนําผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกปDงบประมาณ โดยใน
ปDงบประมาณ 2559-2560 นั้น คณะได.ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จและสรุปการประเมินผลความสําเร็จ
ของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปDการศึกษา 2560 โดยมีเป2าหมายของการดําเนินงานตามแผนใน
แต�ละปDงบประมาณ คือ  
 1)  ด.านอัตรากําลัง กําหนดให.ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการกําหนดให.อย�าง
น.อยมีจํานวน 5 คน ในแต�ละหลักสูตรท่ีเปaดสอนในปDนั้น  
 2) ด.านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด.วย   
  2.1)  ผลักดันให.อาจารย<ของมหาวิทยาลัยได.รับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   
  2.2) กําหนดให.สายสนับสนุนและสายสอนเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพ ท่ีตรงสาขาหรือ
งานท่ีปฏิบัติอย�างน.อยปDละ 1 ครั้ง   
  2.3) อาจารย<ท่ีเข.าร�วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานทางวิชาการอบรม 
สัมมนา และดูงานท้ังในและต�างประเทศ ในแต�ละปDงบประมาณ มีจํานวนไม�น.อยกว�า ร.อยละ 40 ของจํานวน
อาจารย<ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด   
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
  2.4)  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข.าร�วมโครงการ/กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
ในแต�ละปDงบประมาณ มีจํานวนไม�น.อยกว�าร.อยละ 40 ของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด 
 คณะฯ ได.ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน ดังนี้ 

1) ด.านอัตรากําลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการกําหนดให.อย�างน.อยมีจํานวน 5 
คน ในแต�ละหลักสูตรท่ีเปaดสอนในปD 2560 ดังนี้     

    โปรแกรมวิชาบัญชี                 มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  6    คน 
    โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป    มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  8    คน 
    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร<ธุรกิจ   มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 
    โปรแกรมวิชาการตลาด             มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  6    คน 
    โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร<ฯ       มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 
    โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 
    โปรแกรมนิเทศศาสตร<              มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  6    คน 
    โปรแกรมวิชาการท�องเท่ียวฯ       มีอาจารย<ประจําท่ีอยู�ปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 

    ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติในด.านอัตรากําลัง ร.อยละ 100 
 2) ด.านการพัฒนาบุคลากร : 
  2.1)  ผลักดันให.อาจารย<ของคณะฯ ได.รับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจากการสํารวจความต.องการศึกษาต�อระดับปริญญาเอกของอาจารย<คณะวิทยาการจัดการ  
ดังตารางต�อไปนี้ 
 

โปรแกรมวิชา 
ป1ท่ีแสดงความตIองการศึกษาต>อ ป.เอก หมายเหตุ อาจารย8ท่ีกําลังศึกษาต>อระดับ

ปริญญาเอกและยังไม>สําเร็จการศึกษา ป1 59 ป1 60 ป1 61 ป1 62 ป1 63 
การบัญชี - - - - - 1. อาจารย<เอกวินิต  พรหมรักษา 

การจัดการท่ัวไป   - - - - - 1. อาจารย<พิมกาญดา  จันดาหัวดง  
2. อาจารย<ประภัสสร  กลีบประทุม 

คอมพิวเตอร<ธุรกิจ - - - - 4 1. อาจารย<พลอยพรรณ  สอนสุวิทย< 

การตลาด - - - - - 1. อาจารย<จิระ ประสพธรรม  
2. อาจารย<วรรณพรรณ รักษ<ชน  
3. อาจารย<ชูเกียรติ เน้ือไม. 

เศรษฐศาสตร<ฯ - - 2 1 - - 

การเงินการธนาคาร - 2 - - 1 1. อาจารย<คุณญัญา  เบญจวรรณ 
2  อาจารย<อนันธิตรา ดอนบรรเทา 
3  อาจารย<ศิริพร  โสมคําภา 

นิเทศศาสตร<             - - - - - 1. อาจารย<พิมพ<นารา บรรจง 

การท�องเท่ียวและการโรงแรม - 2 - - - 1  อาจารย<ยุชิตา  กันหามิ่ง 
2  อาจารย<ประพล  จิตคต ิ
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รายละเอียดการดําเนินการ 
        

 ในปDการศึกษา 2560 มีอาจารย<ท่ีศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ขณะนี้มีอาจารย<ท่ีกําลัง
ศึกษาต�อระดับปริญญาเอกและยังไม�จบการศึกษาอยู� จํานวน 13 คน ซ่ึงคณะฯ มีส�วนในการผลักดันให.อาจารย<ท่ี
กําลังศึกษาต�อในระดับปริญญาเอกของคณะฯ ได.รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 ผลการสํารวจความต.องการส�งผลงานวิชาการของบุคลากรสายสอนคณะวิทยาการจัดการ ดังตาราง
ต�อไปนี้ 
 

สาขาวิชา 
ผูIช>วยศาสตราจารย8 รองศาสตราจารย8 

59 60 61 62 63 59 60 61 62 63 
บัญชี - - 1 - 3 - - - - - 

วิชาการจัดการท่ัวไป   1 - 2 - - - - 1 - - 

คอมพิวเตอร<ธุรกิจ - - 2 - 1 - - - - 4 

การตลาด - - 1 - - 1 - 1 - - 

เศรษฐศาสตร< - - 1 1 1 - - 1 1 - 

วิชาการเงินการธนาคาร 1 - 2 - - - - - - - 

นิเทศศาสตร<             2 - - 1 - - - - - - 

การท�องเท่ียวและการโรงแรม - 1 - 1 - - - - - - 

     
ในปDการศึกษา 2560  มีอาจารย<ท่ีส�งผลงานวิชาการ ดังนี้ คือ 

ระดับผูIช>วยศาสตราจารย8  จํานวน 3 คน ซ่ึงอยู�ระหว�างการตรวจและประเมินผล โดยคณะกรรมการ
ผู.ทรงคุณวุฒิ  

ผูIเสนอขอ สาขา วันท่ีนําเสนอ ก.พ.อ. 
นายประพล  จิตคติ การท�องเท่ียวและการโรงแรม 15 มิ.ย. 2559 

นายประจักษ<  กึกก.อง นิเทศศาสตร< 22 ก.ค. 2559 

นายจักรพันธ<  หว�าจ.อย คอมพิวเตอร< 27 ก.ย. 2560 

 
ระดับรองศาสตราจารย8  จํานวน 2 คน ซ่ึงอยู�ระหว�างการตรวจและประเมินผล โดยคณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ 

ผูIเสนอขอ สาขา วันท่ีนําเสนอ ก.พ.อ. 
นางเพชรา  บุดสีทา การตลาด 5 พ.ย.2558 

นางณัฐรดา  วงษ<นายะ นิเทศศาสตร< 18 ก.พ.2559 

 
 ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารย<ท่ีส�งผลงานวิชาการ เป-นไปตามแผนท่ีวางไว. ร.อยละ 100 

2.2) กําหนดให.สายสนับสนุนและสายสอนเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพท่ีตรงสาขาหรืองานท่ี 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ปฏิบัติอย�างน.อยปDละ 1 ครั้ง  โดยคณะฯ ได.จัดสรรงบประมาณให.สายสอนรายละ 5,000 บาท และสายสนับสนุน
รายละ 3,000 บาท โดยมีบุคลากรเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพท่ีตรงสาขาหรืองานท่ีปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1) บุคลากรสายสอน จํานวน 46 คน ท่ีเข.าเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพท่ีตรงสาขาหรือ
งานท่ีปฏิบัติอย�างน.อยปDละ 1 ครั้ง จํานวน 46 คน คิดเป-นร.อยละ 100 

2.2.2) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน ท่ีเข.าเข.ารับการอบรมด.านวิชาการ วิชาชีพท่ีตรงสาขา
หรืองานท่ีปฏิบัติอย�างน.อยปDละ 1 ครั้ง จํานวน 13 คน คิดเป-นร.อยละ 100 
 ซ่ึงในการกํากับ ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน การดําเนินงานท้ังหมด
จะอยู�ภายใต.การดูแลความรับผิดชอบของผู.บริหารของคณะท่ีมีส�วนร�วมในการให.คําปรึกษาและคอยแนะนํา
ให.ผลงานมีความถูกต.องและครบถ.วนสมบูรณ< 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 6 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากรปDงบประมาณ 2556-2560 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ8ขIอท่ี 7 : ดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล.องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได.ปรับให.การดําเนินการด.านการประกันคุณภาพเป-น
ส�วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด.วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการให.ความสําคัญในการดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล.องกับพันธกิจของคณะ โดยดําเนินการสอดคล.องตามเกณฑ<การ
ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วันท่ี 26 มกราคม 2558 (วจ.5.1-7-1) เพ่ือสร.างความ
เป-นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปDการศึกษา 2560 ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 
(วจ.5.1-7-2) ประกอบด.วยตัวแทนบุคลากรของทุกสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ  เพ่ือ
ดําเนินการด.านประกันคุณภาพการศึกษาให.สอดคล.องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
นํามาใช.เป-นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา การควบคุม/ดูแล โดยใช.หลัก PDCA และกํากับการ
ดําเนินงานสู�การปฏิบัติท่ีเป-นรูปธรรม ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
กําหนดแผนการดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษา (วจ.5.1-7-3) และกําหนดผู.รับผิดชอบในแต�
ละตัวบ�งชี้  

2. ในปDการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการได.นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปDท่ีผ�าน
มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปDการศึกษา 2560 ให.สอดคล.องกับแผนงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน และควบคุม
คุณภาพให.สอดรับกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการและนําเสนอต�อคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 
สิงหาคม 2560 (วจ.5.1-7-4) เพ่ือนําเข.าสู�การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 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.เสนอต�อ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน (วจ.5.1-7-7) (วจ.5.1-7-8)  

4. คณะกรรมการฯ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
จากร.อยละความสําเร็จในการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม 

5. รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจําปDการศึกษา 2560 ต�อคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา (วจ.5.1-7-9)  และดําเนินการนําเข.าข.อมูลสู�ระบบ CHEQA 3D Online  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

5.1 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ<ข.อท่ี 7 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.1-7-1 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
วจ.5.1-7-2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 018/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 
วจ.5.1-7-3 แผนการดาํเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับคณะและหลักสตูร ปDการศึกษา 2560 

วจ.5.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
วจ.5.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
วจ.5.1-7-6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปDงบประมาณ 2561 

วจ.5.1-7-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
วจ.5.1-7-8 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปDงบประมาณ 2561 

วจ.5.1-7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561  
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง (ป1การศึกษา 2559) 

เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย เปOาหมายป1ต>อไป 

7 ข.อ 7 ข.อ 5.00  บรรลุเป2าหมาย  7 ข.อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปOาหมาย หมายเหตุ 
7 ข.อ 7 ข.อ 5.00  บรรลุเป2าหมาย  

 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา / ขIอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถIามี) 

- 

 

ผูIรับผิดชอบ 

ผูIกํากับดูแลตัวบ>งช้ี ผูIจัดเก็บรวบรวมขIอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท< 
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 

อาจารย<วรรณวณัช ด�อนคร.าม 
อาจารย<จักรพันธ< หวาจ.อย 
อาจารย<วิษณุเดช นันไชยแก.ว 
นายวชิรวิทย< กรรณิกา 
นางสุภาภรณ< นุชรุ�งเรือง 
นายอมร วรรณารักษ< 

โทรศัพท8 081-036-0839 โทรศัพท8 091-837-5149 

E-Mail ratchaneewan_b@hotmail.com E-Mail whajoy@gmail.com 
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5.2 

องค9ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (สกอ.) 
ตัวบ>งช้ีท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ>งช้ี บทบาทหน�าท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี

การดําเนินการต้ังแต�การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ/การประเมินจะมุ�งไปท่ีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให�สามารถส�งเสริม สนับสนุน 
กํากับติดตามการดําเนินงานให�เป3นไปตามท่ีกําหนด สะท�อนการจัดการศึกษาอย�างมี
คุณภาพ 

เกณฑ9การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข�อ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑ9 
ตนเอง กรรมการ ชื่อเกณฑ9มาตรฐาน 

  
1) มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลกัสูตรให�เป3นไปตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

  
2) มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให�เป3นไปตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให�กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

  
3) มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสตูรให�เกิดผลตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

  
4) มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามกําหนดเวลาทุกหลักสตูร และรายงานผลการประเมิน
ให�กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  
5) นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให�มี
คุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

  6) มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค/ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
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ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขJอท่ี 1 : มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให�เป3นไปตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดําเนินการ 

 ในป>การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการได�ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล�องตามเกณฑ/การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วันท่ี 26 มกราคม 2558 (วจ.5.2-
1-1) โดยมีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป>การศึกษา 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วจ.5.2-1-2) ด�วยการมีส�วนร�วมของผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องทุกฝEาย 
และนําเสนอต�อคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (วจ.5.2-1-3) เพ่ือนําเข�าสู�การพิจารณา
ของคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 (วจ.5.2-1-4) โดยมีการประชุม
ร�วมกันของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (วจ.5.2-1-5) (วจ.5.2-1-6) เพ่ือ
กํากับกับติดตามการดําเนินงาน และนําเข�าสู�การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ ทุกภาคการศึกษา
และสิ้นป>การศึกษา นอกจากนั้นยังใช�กระบวนการประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนากระบวนการดําเนินงาน ท่ี
นําไปสู�การปรับปรุงกระบวนการ และเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของคณะและหลักสูตร เช�น มาตรฐาน
สําหรับวิธีการปฏิบัติ (SOP) การปฏิบัติงานเพ่ือกํากับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับ
หลักสูตร และกระบวนการการทวนสอบรายวิชา เป3นต�น มีรายละเอียดการดําเนินการโดยใช�ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  (วจ.5.2-1-7) เป3นแนวทาง
ในการดําเนินงาน โดยมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1. แต�งต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (5.2-1-8) 

2. ก>อนเปKดภาคการศึกษา ระดับหลักสูตรดําเนินการประเด็นต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
2.1 ทบทวนจํานวน/คุณสมบัติ อาจารย/ประจําหลักสูตรและอาจารย/ผู�สอน ในขณะท่ีระดับคณะ

รวบรวมข�อมูล เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
2.2 สํารวจความต�องการและความพร�อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
2.3 ดําเนินการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา (เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1) 
2.4 จัดทําและตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซ่ึงบูรณาการกับการเสริมสร�าง

ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 และพันธกิจของคณะ 
2.5 กําหนดผู�สอนและกลั่นกรองความเหมาะสมของผู�สอนและจํานวนภาระงานสอน 
2.6 วางแผนส�งเสริมพัฒนานักศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

5.2 

รายละเอียดการดําเนินการ 
3. ในระหว>างภาคการศึกษา ระดับหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร ดําเนิน

กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดําเนินกิจกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย/  ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ดําเนินการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย (การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) และดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  
โดยมีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนจากคณะ  

4. เม่ือส้ินภาคการศึกษา ระดับหลักสูตรดําเนินการทบทวนการเรียนการสอนและทบทวนระบบ
การรับนักศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1) และจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) และคณะ
ดําเนินการรวบรวม ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน 

5. เ ม่ือส้ินป0การศึกษา (หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2/2560) ระดับหลักสูตรทบทวนและ
ประเมินผล เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานต�อคณะ ในประเด็น
ต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

5.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

5.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
5.3 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ป> 
5.4 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร�อม (ดําเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1) 
5.5 การส�งเสริมและการพัฒนานักศึกษา (การให�คําปรึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ี 21) 
5.6 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (การคงอยู� การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและข�อร�องเรียน) 
5.7 การบริหารและพัฒนาอาจารย/ (การรับและแต�งต้ัง การบริหารอาจารย/ และการส�งเสริม

และพัฒนา) 
5.8 คุณภาพของอาจารย/ (การคงอยู� และความพึงพอใจ) 
5.9 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.3-4 และ มคอ.5-6) 
5.10 การวางระบบผู�สอนและการจัดการเรียนการสอน (การกําหนดผู�สอน และการบูรณาการ

พันธกิจและทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 กับการเรียนการสอน) 
5.11 การประเมินผู�เรียน (การทวนสอบผลลัพธ/การเรียนรู� แผนการสอนและการประเมินผล 

มคอ.5-6) 
5.12 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 
184 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 เกณฑ/ข�อท่ี 1 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.2-1-1  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
วจ.5.2-1-2  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป>การศึกษา 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป>

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
วจ.5.2-1-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

วจ.5.2-1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
วจ.5.2-1-5  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 018/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

วจ.5.2-1-6  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 019/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

วจ.5.2-1-7  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เรื่อง ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

วจ.5.2-1-8  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 019/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
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185 
ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

5.2 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขJอท่ี 2 : มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให�เป3นไปตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให�กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการ ได�มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพท้ังในระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1. ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร (วจ.
5.2-2-1) 

2. คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ได�ดําเนินการรวบรวม กํากับ
ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดังนี้ 

2.1  ในภาคการศึกษาท่ี 1 คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร เพ่ือรายงานผลการติดตามต�อคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี 
2/2560 ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 (วจ.5.2-2-2) ซ่ึงมีสาระโดยสรุปดังนี้ 

2.1.1 คณะกําหนดให�ทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข�อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินภายในประจําป>การศึกษา 2559 และกํากับติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
โดยพิจารณาจากร�อยละความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด พบว�า ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ต�องดําเนินการภายในรอบ 6 เดือน ได�ดําเนินการแล�วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดจํานวน 37 โครงการ คิดเป3น
ร�อยละ 52.86 และยังเหลือโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต�องดําเนินการในรอบ 12 เดือน จํานวน 33 โครงการ คิด
เป3นร�อยละ 47.14 ดังตารางท่ี 5.2-2-1 
ตารางท่ี 5.2-2-1 แสดงร�อยละความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 

หลักสูตร 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ท้ังหมด 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการยังไม>
เสร็จสิ้น 

รJอยละ
ความสําเร็จ 

1) การเงินการธนาคาร 10 4 6 40.00 

2) การจัดการท่ัวไป 15 8 7 53.33 

3) การตลาด 7 3 4 42.86 

4) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ 10 6 4 60.00 

5) การท�องเท่ียวและการโรงแรม 7 5 2 71.43 

6) การบัญชี 8 6 2 75.00 

7) นิเทศศาสตร/ 6 4 2 66.67 

8) เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ 7 1 6 14.29 

รวม 70 37 33 52.86 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 
186 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

รายละเอียดการดําเนินการ 
2.1.2 คณะกําหนดให�ทุกหลักสูตรจัดทําแผนบริหารหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 

และกํากับติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน โดยพิจารณาจาก แบบรายงานการตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามองค/ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 พบว�า 
ทุกหลักสูตรยังไม�ได�ดําเนินการในข้ันตอนการทบทวน/ประเมินกระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ เนื่องจากยังไม�ถึงระยะเวลาท่ีดําเนินการ ซ่ึงจะดําเนินการในรอบ 12 เดือน 

2.1.3 คณะกําหนดให�ทุกหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และกํากับติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามระบบ
กํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  พบว�า ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกประเด็น ยกเว�น ประเด็นการดําเนินการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา 
ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ธุรกิจ เนื่องจากในป>การศึกษา 2560 ไม�มี
นักศึกษาใหม� 

2.2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 คณะกรรมการฯ ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร เพ่ือรายงานผลการติดตามต�อคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี 
1/2561 ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 (วจ.5.2-2-3) ซ่ึงมีสาระโดยสรุปดังนี้ 

2.2.1 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข�อเสนอแนะจากการตรวจประเมินภายในประจําป>การศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน โดยพิจารณาจากร�อยละ
ความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด พบว�า โครงการ/กิจกรรม ท่ีต�องดําเนินการภายในป>
การศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) ได�ดําเนินการแล�วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดทุกโครงการ/กิจกรรม จํานวน
ท้ังสิ้น 70 โครงการ/กิจกรรม คิดเป3นร�อยละ 100 ดังตารางท่ี 5.2-2-2 
ตารางท่ี 5.2-2-2 แสดงร�อยละความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 

หลักสูตร 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ท้ังหมด 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
(รอบ 6 เดือน) 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
(รอบ 12 เดือน) 

รJอยละ
ความสําเร็จ 

1) การเงินการธนาคาร 10 4 6 100.00 

2) การจัดการท่ัวไป 15 8 7 100.00 

3) การตลาด 7 3 4 100.00 

4) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ 10 6 4 100.00 

5) การท�องเท่ียวและการโรงแรม 7 5 2 100.00 

6) การบัญชี 8 6 2 100.00 

7) นิเทศศาสตร/ 6 4 2 100.00 

8) เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ 7 1 6 100.00 

รวม 70 37 33 100.00 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป0การศึกษา 2560 

5.2 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 

2.2.2 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 
2560 รอบ 12 เดือน โดยพิจารณาจาก แบบรายงานการตรวจสอบการดําเนินงานตามองค/ประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 พบว�า ทุกหลักสูตรได�ดําเนินการตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครบทุกองค/ประกอบ 

2.2.3 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
พบว�า ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็น โดยเฉพาะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา
โดยการประชาสัมพันธ/หลักสูตรผ�านการจัดค�ายเศรษฐศาสตร/สัญจรลงสู�โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 เกณฑ/ข�อท่ี 2 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.2-2-1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 019/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร คณะวิทยาการจัดการ 
วจ.5.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 

วจ.5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 
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รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขJอท่ี 3 : มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให�เกิดผลตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดําเนินการ 

ในป>การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได�มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ด�านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยได�นําเสนอการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให�แก�หลักสูตรเพ่ือ
ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท ต�อท่ีประชุม
กรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (วจ.5.2-3-1) และมีการดําเนินงานให�เกิดผลตาม
องค/ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรท้ัง 6 องค/ประกอบดังนี้ 

1. องค9ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน คณะสนับสนุนให�มีการดําเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร โดยการทบทวนคุณสมบัติของอาจารย/ท่ีไม�เป3นอาจารย/ประจํา
หลักสูตร  เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ มีอาจารย/ประจําหลักสูตรในป>
การศึกษา 2559 ได�บรรจุและแต�งต้ังให�เป3นพนักงานมหาวิทยาลัยเข�าปฏิบัติงานในสังกัดคณะครุศาสตร/ 
ส�งผลให�มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย/ประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรได�จัดทํา สมอ.08 เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย/
ประจําหลักสูตรและนําเสนอผลต�อคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน�งทาง
วิชาการของอาจารย/ประจําหลักสูตร และคณะนําเสนอรายชื่ออาจารย/ประจําหลักสูตรต�อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได�เห็นชอบตามการเปลี่ยนแปลงอาจารย/ประจํา
หลักสูตร 

2. องค9ประกอบท่ี 2 บัณฑิต คณะได�สนับสนุนทรัพยากรแก�หลักสูตร เพ่ือการสํารวจคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต โดย
การจัดทําแบบสํารวจออนไลน/และนําข�อมูลมาวิเคราะห/เพ่ือส�งกลับให�โปรแกรมวิชานําข�อมูลไปใช� (วจ.5.2-
3-2) 

3. องค9ประกอบท่ี 3 นักศึกษา คณะได�สนับสนุนทรัพยากรแก�หลักสูตรในการดําเนินการรับและ
เตรียมความพร�อมนักศึกษา โดยการจัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ/หลักสูตร อํานวยความสะดวกด�านสถานท่ี
และบุคลากรในการสัมภาษณ/นักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�และโครงการสืบสานวัฒนธรรม
สานสัมพันธ/วิทยาการจัดการเพ่ือให�นักศึกษามีทักษะด�านการใช�ชีวิตและเป3นการสร�างความสัมพันธ/ระหว�าง
นักศึกษาในคณะ และได�มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษาด�านทักษะภาษาอังกฤษท้ังในประเทศ
และต�างประเทศ การอํานวยความสะดวกในการเปUดรับข�อร�องเรียนต�าง ๆ ของนักศึกษาผ�านสายตรงคณบดี  
และจัดโครงการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีการเป3นอาจารย/ท่ีปรึกษา 

4. องค9ประกอบท่ี 4 อาจารย9 คณะได�สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด�านวิชาการ
และวิชาชีพของอาจารย/และบุคลากรสายสนับสนุน ด�วยการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและการ
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการ  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างอาจารย/ในด�านต�าง ๆ เช�น การสอน 
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5.2 

รายละเอียดการดําเนินการ 
และการวิจัย เป3นต�น การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากนั้นคณะยัง
สนับสนุนให�บุคลากรได�มีโอกาสเข�าร�วมการอบรมสัมมนาต�าง ๆ ท่ีเป3นประโยชน/ต�อการปฏิบัติงาน เช�น การ
จัดโครงสัมมนาเครือข�ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพ่ือสร�างเครือข�าย
ความร�วมมือในการพัฒนาการดําเนินงานด�านการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน เป3น
ต�น  นอกจากนั้นคณะยังได�สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร�างความสัมพันธ/อันดีระหว�างอาจารย/และ
บุคลากร  

5. องค9ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และประเมินผูJเรียน คณะได�มีการดําเนินการ
ติดตามการเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จาก สกอ. จํานวน 3 หลักสูตร ได�แก�  หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ธุรกิจ  สาขาวิชานิเทศศาสตร/  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม พบว�า ท้ัง 3 หลักสูตรได�รับความ
เห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2561 วันท่ี 8 มีนาคม 2561 และวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 
ตามลําดับ 

นอกจากนี้ คณะมีการประชาสัมพันธ/ให�นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต�ออาจารย/ผู�สอนผ�านระบบ
ประเมินการสอนออนไลน/ทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา จากนั้นทําการรวบรวมข�อมูลผลการประเมินการ
สอนออนไลน/ของอาจารย/ผู�สอนและส�งต�อให�กับอาจารย/ผู�สอนแต�ละท�าน เพ่ือนําไปปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในป>การศึกษาถัดไป อีกท้ังคณะยังมีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดและ
กลั่นกรองผู�สอนทุกภาคการศึกษา การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างโปรแกรมวิชาต�าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน   

6. องค9ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูJ คณะได�สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของทุกหลักสูตร ต้ังแต�การรวบรวมและจัดส�งผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�
แบบออนไลน/ให�กับทุกหลักสูตร การสนับสนุนห�องปฏิบัติการให�กับทุกหลักสูตร และยังได�ดําเนินการสํารวจ
ความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของหลักสูตร โดยนําเสนอต�อมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรงบประมาณ และ
มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ส�วนรวม เช�น การจัดและปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรียนรู�ของนักศึกษา 
ห�องปฏิบัติการสืบค�นอินเตอร/เน็ต เป3นต�น 

7. ดJานอ่ืน ๆ ในป>การศึกษา 2560 คณะได�มีการสนับสนุนบุคลากรเข�าอบรมผู�ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร โครงการฝVกอบรมผู�ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สําหรับผู�ไม�มีประสบการณ/) ใน
วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2561 จํานวน 11 คน (วจ.5.2-3-3)  และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ในวันท่ี 19-20 
เมษายน 2561 โดยให�อาจารย/ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรเข�าร�วมอบรมเพ่ือเป3นการเตรียมความพร�อมและ
เป3นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (วจ.5.2-3-4)   
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รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 เกณฑ/ข�อท่ี 3 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.5.2-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

วจ.5.2-3-2 แบบสํารวจคุณภาพบัณฑิตออนไลน/ 

วจ.5.2-3-3 รายช่ือผู�เข�าร�วมโครงการฝVกอบรมผู�ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สําหรับผู�ไม�มีประสบการณ/) ในวันท่ี 
24-26 พฤษภาคม 2561 

วจ.5.2-3-4 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ระดับหลักสูตร 

 

รายละเอียดการดําเนินการ 

 เกณฑ9ขJอท่ี 4 : มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให�กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

ผลการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการได�จัดให�มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรได�
ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ต้ังแต�วันท่ี 15 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2561 และได�นํา
ผลการประเมินดังกล�าวรายงานผลการประเมินให�กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ซ่ึงปรากฏผลดังตาราง
ท่ี 5.2-4-1 ซ่ึงมีข�อเสนอแนะท่ีสําคัญ คือ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรท่ีใช�เกณฑ/มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท่ีมีนักศึกษาคงอยู�ในเกณฑ/มาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ให�ดําเนินการครอบคลุมท้ังสองเกณฑ/มาตรฐานในตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 และ
ควรจัดทําแบบประเมินตนเอง (SAR) ก�อนการจัดทํา มคอ.7 (วจ.5.2-4-1)  

ตารางท่ี 5.2-4-1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ป>การศึกษา 2560 

โปรแกรมวิชา วันท่ีประเมิน ผลการประเมิน 
1) การเงินการธนาคาร 8 มิ.ย. 2561  3.29 
2) การจัดการท่ัวไป 30 พ.ค. 2561 3.49 
3) การตลาด 8 มิ.ย. 2561 3.94 
4) การท�องเท่ียวและการโรงแรม 6 มิ.ย. 2561 3.27 
5) การบัญชี 7 มิ.ย. 2561 3.37 
6) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ 31 พ.ค. 2561 3.02 
7) นิเทศศาสตร/ 5 มิ.ย. 2561 3.53 
8) เศรษฐศาสตร/การเงินการคลัง 1 มิ.ย. 2561 3.40  

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 เกณฑ/ข�อท่ี 4 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วจ.5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
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5.2 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขJอท่ี 5 : นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให�มี
คุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

ผลการดําเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการได�นําข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะในป>การศึกษา 2559 มา
ปรับปรุงการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง ดังนี้ 

1. ขJอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส>งเสริมและพัฒนานักศึกษา เช�น การให�ความรู�ด�านการ
เป3นท่ีปรึกษาด�านการลงทุน (Investment Consultant) เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึง
คณะได�สนับสนุนให�อาจารย/เป3นท่ีปรึกษาให�กับนักศึกษาด�านการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ในกิจกรรม 
Idea to Startup Camp ระหว�างวันท่ี 18 – 20 มกราคม 2561 (วจ.5.2-5-1) ท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ร�วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ และ Startup 
Thailand Academy เพ่ือผลักดันการสร�างธุรกิจนวัตกรรมท่ีมีความเข�มแข็งและสามารถเติบโตได�อย�าง
รวดเร็ว ผ�านการพัฒนาความเป3นผู�ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต�ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
กิจกรรมประกอบด�วยการเสวนาโดยวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ การแบ�งกลุ�ม Workshop และการนําเสนอแผน
ธุรกิจของนักศึกษา จากนั้นทําการคัดเลือกสุดยอดแผนธุรกิจ เพ่ือเข�าร�วมกิจกรรม Startup Boot Camp 
ระหว�างวันท่ี 15 - 17 กุมภาพันธ/ 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร/ค จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีอาจารย/ประจําคณะ
เข�าร�วม จํานวน 24 คน และนักศึกษาเข�าร�วม จํานวน 39 คน โดยมีทีมท่ีผ�านการคัดเลือกเข�าร�วมการแข�งขัน 
Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาค จากกิจกรรม Startup Boot Camp (วจ.5.2-5-2) ซ่ึงมี
อาจารย/ประจําคณะเป3นท่ีปรึกษา จํานวน 7 ทีม และผ�านการคัดเลือกเข�าร�วมการแข�งขัน Startup 
Thailand League 2018 ระดับประเทศ รอบ Demo จํานวน 1 ทีม  

2. ขJอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาอาจารย9โดยมีการกํากับติดตามความกJาวหนJา การเตรียม
ความพรJอมของอาจารย9ในระบบพ่ีเล้ียง ซ่ึงคณะได�ดําเนินการจัดกิจกรรมค�าย ARI : Academic Research 
and Innovation เพ่ือเป3นการผลักดันให�อาจารย/เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ โดยให�อาจารย/ท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันครบกําหนดตามเกณฑ/การขอตําแหน�งทางวิชาการเข�าร�วมจัดทําผลงานทางวิชาการ 
และมีพ่ีเลี้ยงซ่ึงมีประสบการณ/ในการทําผลงานทางวิชาการคอยกํากับติดตามและให�คําปรึกษา พร�อมท้ัง
ข�อเสนอแนะในการทําผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีอาจารย/ท้ังจากภายในและภายนอกคณะเข�าร�วมกิจกรรม
ดังกล�าว จํานวน 23 คน ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมค�าย ARI มีอาจารย/ประจําคณะท่ีเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 4 คน (วจ.5.2-5-3) 

3. ขJอเสนอแนะเก่ียวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ9หลักสูตรตั้งแต>ตJนป0การศึกษาและใหJ
ตรงกับกลุ>มเปVาหมายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงคณะได�ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 
2560 (วจ.5.2-5-4) เพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ/หลักสูตรในการรับนักศึกษา ป>การศึกษา 2561 โดย
กําหนดให�หลักสูตรรวบรวมข�อมูลและจัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ/หลักสูตร พร�อมท้ังส�งตัวแทนเพ่ือเป3น
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รายละเอียดการดําเนินการ 
คณะกรรมการดําเนินการโครงการ KPRU Road Show แนะแนวการศึกษาต�อ เพ่ือประชาสัมพันธ/ เชิญชวน
และให�บริการข�อมูลสําหรับการศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา ให�กับนักเรียน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ระหว�างวันท่ี 15 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 
2560 ซ่ึงมีโรงเรียนเปzาหมาย จํานวน 16 โรงเรียน (วจ.5.2-5-5) 

4. ขJอเสนอแนะเก่ียวกับการส>งเสริมใหJอาจารย9สรJางผลงานร>วมกับนักศึกษา ซ่ึงคณะได�สนับสนุน
ให�อาจารย/เป3นท่ีปรึกษาโครงงาน งานวิจัย หรือผลงานสร�างสรรค/ของนักศึกษา และส�งเสริมให�มีการนํา
ผลงานไปเผยแพร�ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ ในป>การศึกษา 2560 มีอาจารย/ จํานวน 2 ท�าน ท่ีเป3นท่ี
ปรึกษางานวิจัยและนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : 
การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินสู�ประเทศไทย 4.0” ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ/ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม�สอด (วจ.5.2-5-6) 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 เกณฑ/ข�อท่ี 5 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.5.2-5-1 กําหนดการ Idea to Startup Camp 

วจ.5.2-5-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ี 213/2561 เรื่อง ให�อาจารย/และนักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม 
Startup Boot Camp 

วจ.5.2-5-3 ภาพกิจกรรมค�าย ARI : Academic Research and Innovation 

วจ.5.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

วจ.5.2-5-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ี 2874/2560 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 
KPRU Road Show แนะแนวการศึกษาต�อ 

วจ.5.2-5-6 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินสู�ประเทศไทย 4.0” (ฉบับการนําเสนอแบบโปสเตอร/) 
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5.2 

รายละเอียดการดําเนินการ 

���� เกณฑ9ขJอท่ี 6 : มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค/ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนินการ 

 จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2560 พบว�า ทุกหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการผ�านองค/ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน โดยมีหลักสูตรท่ีบริหารจัดการตามเกณฑ/
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จํานวน 6 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีบริหารจัดการตาม
เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จํานวน 2 หลักสูตร ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-6-1 (วจ.
5.2-6-1) 
ตารางท่ี 5.2-6-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค/ประกอบท่ี 1 

โปรแกรมวชิา 

เกณฑ9การประเมิน  

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ย9ป

ระ
จํา

หล
ักส

ตูร
/

อา
จา

รย
9ผูJร

ับผิ
ดช

อบ
หล

ักส
ตูร

 

คุณ
สม

บัต
ขิอ

งอ
าจ

าร
ย9

ผูJร
ับผิ

ดช
อบ

หล
ักส

ตูร
 

คุณ
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บัต
ขิอ

งอ
าจ

าร
ย9ป

ระ
จํา

หล
ักส

ูตร
 

คุณ
สม

บัต
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าร
ย9ผู

Jสอ
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ุงห
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าม
รอ

บ
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เว
ลา

ที่กํ
าห

นด
 

ผลการประเมิน 

1) การเงินและการธนาคาร  -  -  ผ�าน 

2) การจัดการท่ัวไป  -  -  ผ�าน 

3) การตลาด  -  -  ผ�าน 

4) การท�องเท่ียวและการโรงแรม      ผ�าน 

5) การบัญชี  -  -  ผ�าน 

6) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ  -  -  ผ�าน 

7) นิเทศศาสตร/      ผ�าน 

8) เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ  -  -  ผ�าน 

 
 

 

รายการหลักฐาน :  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 เกณฑ/ข�อท่ี 6 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วจ.5.2-6-1 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ป>การศึกษา 2560 รายหลักสูตร 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง 

เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปVาหมาย เปVาหมายป0ต>อไป 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00 บรรลุเปzาหมาย  6 ข�อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน การบรรลุเปVาหมาย หมายเหตุ 

6 ข�อ 6 ข�อ 5.00 บรรลุเปzาหมาย  
 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา / ขJอเสนอแนะในการพัฒนา 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถJามี) 
- 

 

ผูJรับผิดชอบ 

ผูJกํากับดูแลตัวบ>งช้ี ผูJจัดเก็บรวบรวมขJอมูล / รายงานผลการดําเนินการ 
อาจารย/การันต/ เจริญสุวรรณ อาจารย/จักรพันธ/ หวาจ�อย 

นายอมร วรรณารักษ/ 

โทรศัพท9 081-605-6335 โทรศัพท9 091-837-5149 

E-Mail under_j1@hotmail.com E-Mail whajoy@gmail.com 
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สร
ุปผ

ล 

สรุปผลการประเมินและข<อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ�งช้ี 

องค=ประกอบคุณภาพ / ตัวบ?งชี้ คะแนน 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค=ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ�งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.41 

4.08 

ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย&ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.99 

ตัวบ�งช้ี 1.3 อาจารย&ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 3.08 

ตัวบ�งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย&ประจํา 5 

ตัวบ�งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 

ตัวบ�งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5 

องค=ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค& 5.00 

5.00 ตัวบ�งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค& 5.00 

ตัวบ�งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย&ประจําและนักวิจัย 5.00 

องค=ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ�งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 5.00 5.00 

องค=ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ�งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

องค=ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ�งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ&ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ
เอกลักษณ&ของคณะ 

5.00 
5.00 

ตัวบ�งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค=ประกอบ 4.58 
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วิเคราะห�ผลการประเมิน 

องค�ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน 
ตัวบ�งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานต�องปรับปรุง เร�งด�วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.69 5.00 3.41 4.08 ระดับด ี

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 4.02 5.00 4.21 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ

ดี 
ระดับดี
มาก 

ระดับ
ดี 
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สร
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ข<อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ 

ข<อเสนอแนะในภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. ผู�บริหารคณะนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารคณะอย�างเปAนรูปธรรมโดยเฉพาะหลักการมีส�วน

ร�วม และหลักการกระจายอํานาจ อีกท้ังบุคลากรมีความรับผิดชอบให�ความร�วมมือร�วมใจในการทํางาน
อย�างดี ทําให�การดําเนินงานของคณะเกิดผลลัพธ&ในภาพรวมเปAนท่ีน�าพอใจ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

โอกาสในการพัฒนา 
- 

ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการการเรียนรู�จากประสบการณ&

การปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) เพ่ิมข้ึน 
2. คณะควรพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะ Productive Learning โดยเรียนรู�ใน

ชุมชน (Social Lab) 
3. คณะควรนําเทคโนโลยีเข�ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการในการจัดการเรียนการสอน เช�น การสอนแบบ

ออนไลน& 
4. คณะควรวิเคราะห&ศักยภาพของหลักสูตรท่ีมีความโดดเด�น จัดสรรทรัพยากรท่ีพัฒนาให�เปAนเอกลักษณ& 

(Signature) ของคณะ 
5. การกําหนดตัวชี้วัดวามสําเร็จของแผน/โครงการ ตามพันธกิจการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก�

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรให�ความสําคัญกับตัวชี้วัด ด�านผลผลิตและผลลัพธ& 
เพ่ือการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงแผน/โครงการให�เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย�างชัดเจน 
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ข<อเสนอแนะรายองค=ประกอบ 
องค=ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

โอกาสในการพัฒนา 
- 

ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผู�บริหารคณะควรวิเคราะห&ป[จจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพของหลักสูตรหาวิธีการปรับปรุงเพ่ือให�ผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรท่ีสูงข้ึนนําไปสู�การขอรับรองการเปAนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) 

2. คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพการให�บริการมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให�เปAนไปตามความคาดหวังของ
ผู�รับบริการ 

3. คณะควรกําหนดวัตถุประสงค&ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตมาตรฐานผลการ
เรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติและคุณลักษณะตามท่ีคณะกําหนดให�ชัดเจนสามารถวัดได� 
นําไปสู�การกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จ และค�าเป̀าหมายท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สามารถนําผลการประเมิน
ไปใช�เปAนข�อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมให�เกิดผลลัพธ&ตามท่ีกําหนดได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

องค=ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
โอกาสในการพัฒนา 

- 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรสนับสนุนให�อาจารย&ประจําหลักสูตรจัดทําข�อเสนองานวิจัยขอรับทุนจากแหล�งภายนอกและ

สร�างแรงจูงใจให�มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยนําไปสู�เผยแพร�ในแหล�งท่ีมีค�าระดับคะแนนเพ่ิมข้ึนในแต�ละปa 
2. คณะควรส�งเสริมให�คณาจารย&ยื่นเสนอขอรับทุนจากหน�วยงานภายนอกในลักษณะเปAนทีมวิจัย เพ่ือ

ก�อให�เกิดงานวิจัยขนาดใหญ� มีคุณค�าและสร�างประโยชน&ท้ังแก�คณะ และสังคม 
3. คณะควรส�งเสริม สนับสนุนโดยมีมาตรการสร�างแรงจูงใจให�คณาจารย&ทํางานวิจัยให�มากข้ึน โดยจัดพ่ี

เลี้ยงงานวิจัย การให�งบประมาณสนับสนุน เปAนต�น 
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องค=ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
โอกาสในการพัฒนา 

- 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดทําแผนการใช�ประโยชน&สําหรับนักศึกษาควรระบุสิ่งท่ีนักศึกษาได�เรียนรู�จากการเข�าร�วมกิจกรรม

การให�บริการวิชาการแก�สังคม 
2. คณะควรใช�ศักยภาพอาจารย&ประจําในการให�บริการวิชาการกับภาคธุรกิจแบบคิดเงินเพ่ือทดแทนรายได�

ท่ีลดลงจากจํานวนนักศึกษา 

 

องค=ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
โอกาสในการพัฒนา 

- 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรส�งเสริมการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมุ�งเน�นการสืบสาน อนุรักษ&และ

พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป[ญญาท�องถ่ินร�วมกับชุมชน 

 

  



 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

สรุปผลการประเมินและข�อเสนอแนะ 
200 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป1การศึกษา 2560 

องค=ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
โอกาสในการพัฒนา 

- 
ข<อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรทบทวนการวิเคราะห&ความเสี่ยงให�ตรงกับบริบทของคณะอย�างแท�จริง ระบุป[จจัยเสี่ยง วางแผน

บริหารความเสี่ยง ดําเนินการเพ่ือให�ความเสี่ยงลดลง 
2. คณะควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในประเด็นกลยุทธ&การสอน กลยุทธ&การวัดและการประเมินผล 

ตลอดจนรูปแบบการทําวิจัยสมัยใหม�สกัดเปAนองค&ความรู�นําไปสู�การเผยแพร�และปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจได�อย�างมีคุณภาพมาเปAนองค&กรสู�การเรียนรู� 

 



 

ภา
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ภาพบรรยากาศในการตรวจประเมินภายใน ประจําป�การศึกษา 2560 ระดับคณะ  
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป�การศึกษา 2560 ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
1.  คณะวิทยาการจัดการ  ได�แก� 

วัน เดือน ป� 
ท่ีรับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน0ง 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ผู3ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.ช่ือ-สกุล : ผู�ช�วยศาสตราจารย&อิงอร ตั้นพันธ& 
ตําแหน�ง : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผู�ช�วยอธิการบดีฝ6ายวิชาการ/
รักษาการผู�อํานวยการหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 089-7777230 
Email : ingorn55@hotmail.com 

ประธาน 

๒.ช่ือ-สกุล : รองศาสตราจารย& ดร.วิไลลักษณ& รตันเพียรธัมมะ 
ตําแหน�ง : ผู�อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) 
สังกัด : มหาวิทยาลัยเกริก 
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 089-9222786 
Email : toytatoo@hotmail.com 

กรรมการ 

๓.ช่ือ-สกุล: ผู�ช�วยศาสตราจารย&เบญจวรรณ เลาลลิต 
ตําแหน�ง : ผู�ช�วยคณบดีฝ6ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 089-6366660 
Email : nid_ben@yahoo.com 

กรรมการ 

ผู3ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย 
๔.ช่ือ-สกุล : ผู�ช�วยศาสตราจารย& ดร.ปรยีานุช พรหมภาสติ 
ตําแหน�ง : รองอธิการบดีฝ6ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ/ 
อาจารย&ประจําหลักสตูรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร& 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&   
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 092-3958324 
Email : preeyanuch.pps@hotmail.com 

กรรมการ 

5. ช่ือ-สกุล: อาจารย&จักรพันธ& หวาจ�อย 
ตําแหน�ง : หัวหน�างานประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 09-1837-5149 
Email : whajoy@gmail.com 

ผู�ช�วยเลขานุการ 

6. ช่ือ-สกุล: อาจารย&ชลธิชา แสงงาม 
ตําแหน�ง : อาจารย&ประจําหลักสตูรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 081-8044064 
Email : P_panun@hotmail.com 

ผู�ช�วยเลขานุการ 
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วัน เดือน ป� 
ท่ีรับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน0ง 

8. ช่ือ-สกุล : อาจารย&ประภัสสร กลีบประทุม 
ตําแหน�ง : อาจารย&ประจําหลักสตูรโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี : 08-9636-9928 
Email : prapatsorn.klee@gmail.com 

ผู�ช�วยเลขานุการ 

9. ช่ือ-สกุล: นายอมร วรรณารักษ& 
ตําแหน�ง : เจ�าหน�าท่ีบรหิารงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานด�านประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เบอร&โทรศัพท&เคลื่อนท่ี: 089-9557989 
Email : to9amorn@gmail.com 

ผู�ช�วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
208 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ป2การศึกษา 2560 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป2การศึกษา 2560 ระดับคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วันศุกร> ท่ี 20 กรฎาคม 2561  ณ หCอง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

วัน เดือน ป2 กิจกรรม 

 คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ%านระบบ 
Che Qa Online /ผ%านรูปเล%ม SAR ล%วงหน2าก%อนการประเมิน 7 วัน 

วันก%อน 
วันตรวจ 

12.00 น.  เป8นต2นไป  คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ เข2าท่ีพัก ณ  แพรพิมพาลัย ไทยสปา & รีสอร?ท 

20 กรฎาคม 
2561 

 

08.20-09.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมเพ่ือเตรียมการตดิตาม ตรวจสอบ ฯ ณ 
 ห2องประชุมสํานักงานคณบด ี

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 สมัภาษณ?                 
  ผู2รับผิดชอบตัวบ%งช้ี และผู2จัดเก็บข2อมูล  
 - การตรวจการจัดการเรยีนการสอนและเก็บข2อมลู      
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น.  สัมภาษณ?ผู2มสี%วนได2ส%วนเสีย (จํานวนตามความเหมาะสม) 

เวลา (น.) 
สัมภาษณ> 

ณ หCองประชุมสํานักงานคณบดี 
สัมภาษณ> 

ณ หCอง KM Room 

13.00-13.30 คณะกรรมการประจําคณะ ผู2ใช2บัณฑิต 

13.30-14.00 คณบดีและรองคณบด ี ตัวแทนศิษย?เก%า/ตัวแทนนักศึกษาปSจจุบัน 

14.00-14.30 ตัวแทนคณาจารย? บุคลากรสายสนับสนุน 
หมายเหตุ :  มีบัญชีรายช่ือ-นามสกุล โดยมีรายละเอยีดข2อมูลผู2มีส%วนได2ส%วนเสียพอสังเขป และมอบให2กับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน ฯ  
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว%าง 
14.45-16.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ตรวจเอกสาร  สมัภาษณ?                  
 ผู2รับผิดชอบตัวบ%งช้ี และผู2จัดเก็บข2อมูล (เพ่ิมเตมิ) 
16.00 -17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ประชุม และสรุปผลการประเมิน  แจ2งผลการ
  ประเมินด2วยวาจา 
18.00 เป8นต2นไป - คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เดินทางกลับหน%วยงานต2นสังกัด 

หมายเหตุ  1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสม  



 

 


