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คํานํา 

 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผูบริหาร ประจําปการศึกษา 2560 

ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลและผลงานตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตาม

พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหไดรับทราบผลการปฏิบัติงานในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน รวมท้ังยังเปนการชวยกระตุนใหผูบริหารของหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางมีหลักพรอมรับผิดชอบ 

(Accountability) โดยรายงานไดแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของวิทยาการจัดการ สวนท่ี 2 ผล

การปฏิบัติงานปการศึกษา 2560 และสวนท่ี 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหขอมูลจาก

รองคณบดี หัวหนาโปรแกรมวิชา และคณาจารยตลอดจนผูรับผิดชอบงานตางๆ เปนอยางด ี

โดยผลท่ีไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูบริหารในครั้งนี้จะเปน

ประโยชนตอหนวยงานในการไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุน 

สงเสริม ตลอดจนการนํามาพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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สารบัญ 

                                หนา 

คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
สารบัญตาราง           ง 
สารบัญภาพ           ฉ 
ขอมูลคณะวิทยาการจัดการ             1 

ประวัติความเปนมา         1 
โครงสรางผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ       4 
โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารหนวยงาน    5 
 - โครงสรางการบริหารงาน       5 
 - โครงสรางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ    6 
โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ      7 
จํานวนนักศึกษา          9 
จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน       10 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย     12 
 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ    13 

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําป    15 
สวนท่ี 2 การพัฒนาองคการ         17  
 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ      18 

การบริหารความเส่ียง         22 
การติดตามผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตเชิงลึก     22 
 - หลักสูตร         22 
 - การจัดการเรียนการสอน         25 

  - การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ     28 
  - การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค     31 
  - ผลงานทางวิชาการ          33 
  - ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา        36 
สวนท่ี 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก        37 
 การผลิตบัณฑิต          38 
  - แผนการรับนักศึกษา        38 

- การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF     39 
  - ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร       41 
  - ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต       41 

- การไดรางวัล (ตรวจจากตัวชี้วัด)       42 
  - ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต       44 
  - ดานอาจารย (คุณวุฒิ ผลงาน ตําแหนงทางวิชาการ)    45 
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สารบัญ (ตอ) 

                                 หนา 

สวนท่ี 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก (ตอ)  
 การวิจัย           45 
  - จํานวนงานวิจยั         45 
  - ทุน แหลงทุน         49 

- จํานวนอาจารยผูทําวิจัยตออาจารยท้ังหมด     51 
  - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร (จําแนกตามมาตรฐานการตีพิมพเผยแพร) 51 
  - เครือขาย         56 

บริการวิชาการแกชุมชน          57 
  - จํานวนโครงการ/กิจกรรม       57 
  - โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ     58 
  - เครือขายดานการบริการวิชาการแกชุมชน      58 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        58 
  - จํานวนโครงการ/กิจกรรม       58 
  - การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน      61 
  - งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน และเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ิน   61 
  - เครือขาย         62 
 การบริหารจัดการ         62 
  - การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน    62 
  - การบริหารทรัพยากรมนุษย       63 
  - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร       67 
  - แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ       70 
  - การบริหารงบประมาณ (มีการดําเนินการหรือวิธีการอยางไรเพ่ือใหเกิด 

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล)      72 
- การกํากับติดตามการดําเนินงาน       77 

  - ปญหาในการบริหารจัดการและแนวทางในการแกไขปญหา    77 
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สารบัญตาราง 

                                 หนา 

  ตารางท่ี 1   แสดงผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
         ของคณะวิทยาการจัดการ       13 

 

ตารางท่ี 2    แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ    15 
 

ตารางท่ี 3    แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณประจาํป  

      ตามโครงการ/กิจกรรม       15 
 

ตารางท่ี 4   สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

     และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย      18 

ตารางท่ี 5   สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

     คุณภาพการศึกษาภายใน       20 

ตารางท่ี 6   แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง    22 
 

ตารางท่ี 7     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร (คะแนนรายองคประกอบ)  
      โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน ฯ      23 

 

ตารางท่ี 8   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (คะแนนรายองคประกอบ)  
       โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน ฯ      24 

 

ตารางท่ี 9   แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้     26 
 

ตารางท่ี 10 แสดงแผนการรับนักศึกษา       38 
 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการ 
     ผูตรวจประเมิน        41 

 

 ตารางท่ี 12 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต     41 
 

ตารางท่ี 13 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต      44 
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
     ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ      45 

 

ตารางท่ี 15 แสดงผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ของคณะวิทยาการจัดการ   47 
ตารางท่ี 16 แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

     จากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2561  49 

 ตารางท่ี 17  แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบ 
      บํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561     50 

ตารางท่ี 18  แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือ 
      บทความวิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติในป 2560 51 
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ตารางท่ี  19  แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
      ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ  
      ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานในป 2560       55 

 ตารางท่ี 20 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือ 
     บทความวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมท่ี 2 ในป 2560   55 

 ตารางท่ี 21 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือ 
     บทความวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมท่ี 1 ในป 2560   56 

ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการรวมมือกับทองถ่ิน    57 
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การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  ขอมูลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ | 1 

 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 1 

รายงานผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปการศึกษา 2560 
 

ขอมูลคณะวิทยาการจัดการ  

1. ประวัติความเปนมา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดตั้งตั้งแตปพุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติให
กรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ 2516 ท้ังนี้ในป
การศึกษา 2519 เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรเปนสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว แตดวยความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทําใหในปพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 
2527 มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ท่ีไมใชวิชาชีพครูได 

ท้ังนี้ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือทําหนาท่ี
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2528 โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน  นาคณาคุปต ซ่ึงดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในขณะนั้นทําหนาท่ี
เปนหัวหนาคณะวิชาเพ่ือดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ  ทิพยปรีชา 
มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคาร
สถานท่ี และวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดสอนจนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ  ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการ
จัดการข้ึน ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  
 คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งข้ึนอยางเปนทางการ  เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกไดเปด
สอนในระดับอนุปริญญา (2 ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชา
บัญชี แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี (2 ปหลัง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปแขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการท่ัวไป     
แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ 

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

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

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เปน “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ 

“คณะวิชา”เปน “คณะ” โดยตัดคําวา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารของคณะ จากเดิมใชคําวา

“หัวหนาคณะวิชา” เปน “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครัง้นี้สงผลใหตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหารของสถาบัน

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

 ป พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” มีผล
บังคับ ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ป พ.ศ.2558-2561 ในป พ.ศ.2558 คณะมีการจัดต้ังชมรมศิษยเกาโดยมีการทํากิจกรรมและไดมีการ
จัดทําขอบังคับชมรมศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2559 ข้ึน โดยมี
ประธานชมรมคือ นายสุวัฒน ตรีบุพชาติสกุล และไดมีกิจกรรมของชมรมศิษยเกาอยางตอเนื่อง และในป
การศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม ไดเริ่มการจัดการเรียน   
การสอนเปนแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) 
เพียงบางสวน และในปการศึกษา 2560 สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรมไดจัดการศึกษาแบบ WIL     
อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยท่ีใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปเดียวกัน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง ไดปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ปงบประมาณ 2560 คณะไดลงนามความรวมมือ กับ อบต.ทาขุนราม ในการ
พัฒนาตลาดทองเท่ียวสามวิถี ท่ีตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และในป 2561 ไดมีการ   
ลงนามความรวมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด เปนบริษัทใหบริการขนสงพัสดุท่ัวประเทศแบบครบ
วงจร ในการเปนศูนยฝกงานดานโลจิสติกสของนักศึกษาโปรแกรมวิชาท่ีเก่ียวของ โดยมาตั้งบริษัทท่ีอาคาร 14 
ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังไดมีการจัดทํา “วารสารการจัดการและการพัฒนาทองถ่ิน” ของคณะวิทยาการ   

ในปจจุบัน ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจดัการ ไดทําการเปดสอนหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 
8 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) จํานวน 4 หลักสูตร ท้ังนี้ในปการศึกษา 2559 ไดแก    

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)                            

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

    

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน 
ท่ีปรึกษาคณบดี 

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายบริหาร 

และวิจัย 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.การันต เจริญสุวรรณ 
รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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3. โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารหนวยงาน 
3.1 โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

  

คณบดีคณะวิทยาการ

 

คณะกรรมการประจํา

 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง 
หัวหนาสํานักงาน 

อ.ประภัสสร กลีบประทุม 
หัวหนางานฝายแผน 

ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน 
หัวหนางานการเงิน 

และพัสดุ 

อ.สุภาภรณ หมั่นหา 
หัวหนางานจัดหารายได 

อ.วิษณุเดช นันไชยแกว 
หัวหนางานบริการวิชาการ

และการจัดการความรู 

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง 
หัวหนางานนวัตกรรม 

และการวิจัย 

ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน 
หัวหนางานวิเคราะหความ

คุมคาทางการลงทุน/
การเงิน 

อ.พิมพนารา บรรจง 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายบริหาร 

และวิจัย 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ 

หัวหนางานวิเทศสัมพันธ 

และโครงการพิเศษ 

ผศ.ดร.เพชรา บดุสีทา 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู 
หัวหนางานมาตรฐานหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

อ.วีรวรรณ แจงโม 
หัวหนางานแนะแนว

การศึกษา 
 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
หัวหนางานศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
หัวหนางานประกัน
คุณภาพนักศึกษา 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
หัวหนางานศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ 
หัวหนางานสื่อสาร

นักศึกษา 

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ 
หัวหนางานทุน 

และสวัสดิการนักศึกษา 

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ 
หัวหนางานเครือขาย

กิจการนักศึกษา 

อ.ชญานนันท ศริิกิจเสถียร 

หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.การนัต เจริญสุวรรณ 
รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพ 

อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทย 
หัวหนางานวิเคราะหและ

พัฒนาระบบ 

อ.มนตรี ใจแนน 
หัวหนางานสื่อสารสนเทศ 

นายวัชรินทร ปญญาเสน 
หัวหนางานเครือขาย 

และฐานขอมูล
 

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ 
งานศิษยเกาสัมพันธ 

ผศ.วรรณวณัช ดอนคราม 

หัวหนางานการบริหาร
ความเสี่ยง 

อ.จักรพันธ หวาจอย 
หัวหนางานประกัน

คุณภาพ 

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การบัญชี 

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 

 

อ.อนุธิดา เพชรพิมูล 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การเงินและการธนาคาร 

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ 
ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ผศ.อิสรีย ดอนคราม 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การตลาด 

อ.ธัญรดี บุญปน 
ประธานโปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร 

 
ผศ.การันต เจริญสุวรรณ 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การทองเที่ยวและ 

การโรงแรม 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
ประธานโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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3.2 โครงสรางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

 การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการไดแบงทีมบริหารออกเปน 2 สวน ไดแกคณะกรรมการ

บริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสวนของโปรแกรมวิชา นอกจากนี้แลวยังมอบหมายความรับผิดชอบ

ใหรองคณบดีแตละฝายรับผิดชอบในแตละภารกิจหลักของคณะโดยแบงโครงสรางยอยเปนงาน ดังรายละเอียด

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  คณบดี    ประธาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท รองคณบดี   รองประธาน 

รองศาสตราจารยอภินันท จันตะนี   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

ดร.พิทักษ มหบุญพาชัย    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

นางธัญวลัย ธันยบูรณสถาพร   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

อาจารยชลธิชา แสงงาม    ผูแทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 

อาจารยธัญรดี บุญปน    ผูแทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 

อาจารยศิริพร โสมคําภา              ผูแทนคณาจารยประจําคณะ กรรมการ 

นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง            หัวหนาสํานักงานคณบดี  กรรมการ 

            และเลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบดวย 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  ท่ีปรึกษาคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา  รองคณบดีฝายวิชาการ  
ผูชวยศาสตราจารยการันต  เจริญสุวรรณ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง    หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  ประกอบดวย 
ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ   ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ  ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย  ดอนคราม  ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด 
ผูชวยศาสตราจารยการันต  เจริญสุวรรณ            ประธานโปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
อาจารยพัตราภรณ อารีเอ้ือ   ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
อาจารยอนุธิดา  เพชรพิมูล   ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
อาจารยธัญรดี  บุญปน    ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
อาจารยชลธิชา แสงงาม    ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบดวย 
    4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย 

นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง    หัวหนางานสํานักงาน 
อาจารยประภัสสร กลีบประทุม   หัวหนางานฝายแผน 
อาจารยวิษณุเดช นันไชยแกว   หัวหนางานบริการวชิาการและการจัดการความรู   
อาจารยสุภาภรณ  หม่ันหา   หัวหนางานจัดหารายได    
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  หัวหนางานการเงินและพัสดุ          
อาจารยยุชิตา  กันหาม่ิง    หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  หัวหนางานวิเคราะหความคุมคา 

การลงทุน/การเงิน 
อาจารยพิมพนารา  บรรจง   หัวหนางานประชาสัมพันธ 

 

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

และการเรียนการสอน 
อาจารยวีรวรรณ  แจงโม    หัวหนางานแนะแนวการศึกษา 
อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ   หัวหนางานวิเทศสัมพันธและโครงการพิเศษ 
อาจารยชลธิชา แสงงาม    หัวหนางานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
     

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

 

  4.4 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยชญานนันท ศิริกิจเสถียร   หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ 
อาจารยฉัตรชัย  อินทรประพันธ   หัวหนางานสื่อสารนักศึกษา 
อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย   หัวหนางานศิลปะและวัฒนธรรม   
อาจารยชลธิชา  แสงงาม            หัวหนางานประกันคุณภาพนักศึกษา 
อาจารยฉัตรชัย  อินทรประพันธ   หัวหนางานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอ้ือ    หัวหนาเครือขายกิจการนักศึกษา 
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4. จํานวนนักศึกษา 

4.1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะวิทยาการจัดการท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2557-2560 

ปการศึกษา ภาคปกต ิ ภาค กศ.บป. รวม 

2557 145 48 193 

2558 216 60 276 

2559 263 111 374 

2560 299 51 350 
 

4.2 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2561 

หลักสูตรสาขาวิชา 

ปท่ีลงทะเบียนเปนนักศึกษา 

รวม ปการศึกษา 
2558  
(ป 4)  

ปการศึกษา 
2559  
(ป 3) 

ปการศึกษา 
2560  
(ป 2) 

ปการศึกษา 
2561 
(ป 1) 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  -สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  -สาขาวิชาการตลาด 

  -สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

  -สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

101 

22 

32 

30 

17 

151 

81 

7 

- 

63 

117 

15 

38 

43 

21 

144 

57 

7 

- 

80 

92 

20 

19 

18 

35 

123 

56 

2 

- 

65 

124 

52 

37 

15 

20 

23 

23 

- 

- 

- 

434 

109 

126 

106 

93 

441 

217 

16 

- 

208 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี 
86 93 68 104 83 91 102 - 339 288 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
5 - 2 - - - - - 7 - 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
13 - 10 - 8 - 21 - 52 - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเท่ียว 

และการโรงแรม 

23 - 26 - 28 - 36 - 113 - 

รวม 228 244 223 248 211 214 283 23 945 729 

javascript:NewWindow('curdetail.asp?fc=%E0%B8%A7%E0%B8%88&cid=44')
javascript:NewWindow('curdetail.asp?fc=%E0%B8%A7%E0%B8%88&cid=44')
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5. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

5.1 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตรและประเภท) 

หลักสูตร 
ประเภท 

รวม ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 

3 5 - 8 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3 2 1 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

- 4 1 5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- 5 - 5 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

3 2 1 6 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

2 4 - 6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

1 4 - 5 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

2 3 - 5 

รวมท้ังสิ้น 14 29 3 46 
ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2561 

 

5.2 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา) 

หลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา รวม 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 4 4 (2) 8 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 5 1 (3) 6 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5   (4) 5 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5   (1) 5 
หลักสตูรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี 6 - 6 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 2 4 (1) 6 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 4 1 (2) 5 
หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 4 1   5 
รวมท้ังสิ้น 34 11 (13) 46 
 หมายเหตุ: ใน ( ) คือ กําลังศึกษาตอ      ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2561 
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5.3 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตร และตําแหนงทางวิชาการ) 

หลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการ รวม 
อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 

5 2 (4) 1 (1) 8 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3 3 (1)    (1) 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

5    (4) - 5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

5    (3) - 5 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

2 4 (1) - 6 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

3 2 (2)    1 6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

3 2 (3) - 5 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3 2 (2)  - 5 

รวมท้ังสิ้น 29 15 (20) 2 (2) 46 
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ อยูในกระบวนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ          ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2561 

 

5.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามประเภทบุคคล)  

ประเภทบุคลากร จํานวน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
พนักงานราชการ 1 
เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 3 
ลูกจางประจํา 1 
แมบาน 2 
รวมท้ังส้ิน 13 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค. 2561 
 

 

 

 

 



การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย | 12 

 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 
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สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
1.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

   คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พบวา คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรสวนใหญมี
คะแนนอยูในระดับ 5 มีตัวชี้วัดท่ีมีระดับคะแนนต่ํากวา 5 จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 1. จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งหรือพ่ึงพาตนเองได  2. ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล    3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีสูคณะท่ีนาอยู (Green University) 4. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบการบริหาร
จัดการของคณะฯ  5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการสงเสริมพัฒนาและเผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
หนวย
วัด 

เปา 
หมาย 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนิน 
การ 

คา
คะแนน

ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกจิสมัพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถิ่น 

1 
จํานวนอาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

8 ผลงาน 
3 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
2 

ผลงาน 
3 

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
5  

ผลงาน 
5 

คะแนน 
0.4000 

รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

2 
จํานวนผลงานวิชาการ งานวจิัย และนวตักรรมที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

8 ผลงาน 
2 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
2 

ผลงาน 
3 

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
5  

ผลงาน 
5 

คะแนน 
0.4000 

รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

3 
จํานวนผลงานวิชาการ และวิจยัที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร 

8 ผลงาน 
2 

ผลงาน 
1 

ผลงาน 
2 

ผลงาน 
3 

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
28 

ผลงาน 
5 

คะแนน 
0.4000 

รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

4 จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งหรือพ่ึงพาตนเองได 7 แหง 
1 

แหง 
- - - 1 แหง 2 แหง 1 แหง 

4 
คะแนน 

0.2800 
รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 

5 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใตความรวมมือทาง
วิชาการกับเครือขายที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

8 โครงการ 
2 

โครงการ 
- 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

10 
โครงการ 

5 
คะแนน 

0.4000 
รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

6 
จํานวนหลักสูตรที่มีผลงานดานการวิจัยหรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน 

8 หลักสูตร 
1 

หลักสูตร 
- - 

1 
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

5 
คะแนน 

0.4000 
รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

7 จํานวนอาจารยท่ีมีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 7 คน 
3 

คน 
1 

คน 
2 

คน 
3 

คน 
4 

คน 
5 

คน 
11  
คน 

5 
คะแนน 

0.3500 
รองคณบดีฝาย

วิชาการ 
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ท่ี ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
หนวย
วัด 

เปา 
หมาย 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนิน 
การ 

คา
คะแนน

ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

8 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 7 รอยละ 
รอยละ  

15 
รอยละ  

5 
รอยละ 

10 
รอยละ 

15 
รอยละ 

20 
รอยละ 

25 
รอยละ 
36.17 

5 
คะแนน 

0.3500 
รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

9 จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 7 รอยละ 
รอยละ  

50 
รอยละ 

20 
รอยละ  

30 
รอยละ 

40 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
รอยละ 
70.21 

5 
คะแนน 

0.3500 
รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เรงรัดการสรางภาพลักษณ 

10 
จํานวนผลงานการเผยแพรผลงานและกจิกรรมของ
คณะฯ 

5 ผลงาน 
2 

ผลงาน 
- - 

1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

5 
คะแนน 

0.2500 
รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

11 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารจัดการ
ของคณะฯ 5 

คะแนน
คาเฉล่ีย 

คะแนน
คาเฉล่ีย
3.00 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
2.60  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
2.80  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.00  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.20  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.40  

คะแนน
คาเฉล่ีย 

4.22 

5 
คะแนน 

0.2500 
รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

12 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 
คะแนน
คาเฉล่ีย 

คะแนน
คาเฉล่ีย
3.50 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
2.50  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.00  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.50  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.00  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.50  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.23 

4.46 
คะแนน 

0.2676 
รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

13 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมที่สูคณะที่นาอยู (Green University) 5 

จํานวน
การ

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติ
ได 1 ขอ 

ปฏิบัติได 
2 ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5 ขอ 

ปฏิบัติได 
4 ขอ 

4 
คะแนน 

0.2000 
รองคณบดีฝาย
บริหารและวจิัย 

14 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการสงเสริม พัฒนา 
และเผยแพรส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 

คะแนน
คาเฉล่ีย 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.51 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
2.51  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.01  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.51  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.01  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.51  

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.37 

4 
คะแนน 

0.2000 
รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ 

15 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
การประกันคุณภาพภายใน 6 

คะแนน
คาเฉล่ีย 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.51 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
2.51 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.01 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
3.51 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.01 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.51 

คะแนน
คาเฉล่ีย 
4.58 

5 
คะแนน 

0.3000 
รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ 

รวม 100          4.7976  
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1.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําป 
   ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอก
งบประมาณ จํานวน  3,375,600 บาท แบงออกเปน 
   1. เงินจัดสรร 816,200 บาท จําแนกเปนงบบริหารคณะ (น้ํามัน วัสดุการศึกษา ประกัน
คุณภาพการศึกษา นิเทศนักศึกษา และพัฒนางานวิจัย ) จํานวน 352,100 บาท พัฒนาบุคลากร จํานวน  
236,000 บาท บริหารหลักสูตร จํานวน 40,000 บาท กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จํานวน 188,100 บาท     
รวมท้ังสิ้น 816,200 บาท 

2. เงินจัดสรรโดยตรง 1,785,400 บาท  ประกอบดวย 
1. บ.กศ.       1,453,840 บาท  
2. กศ.บป.             331,560 บาท 

3. เงินงบประมาณแผนดิน 774,000 บาท  ประกอบดวย 
1. โครงการบริการวิชาการ            504,000 บาท  
    1.1 โครงการกลาง               200,000 บาท 
    1.2 โครงการของโปรแกรมวิชา ๆ ละ 38,000 บาท  
         จํานวน 8 โปรแกรมวิชา รวมท้ังสิ้น         304,000 บาท 
2. ศูนยความเปนเลิศ                 70,000 บาท 
3. ราชภัฏวิชาการ               50,000 บาท 
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 
   สื่อสารในระดับนานาชาติ           150,000 บาท 

   จากงบประมาณท้ังหมด คณะวิทยาการจัดการมีการใชจายเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังตารางท่ี 2-3 
 

ตารางท่ี 2  แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ 
  

โครงการ จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ 
1. โครงการท่ีใชงบประมาณตรงตามไตรมาส  68 77.27 
2. โครงการท่ีใชงบประมาณไมตรงตามไตรมาส 20 22.73 
3. โครงการท่ียังไมไดใชงบประมาณ - - 

รวมท้ังส้ิน 88 100.00 
 

   จากตารางท่ี 2 พบวา ในป 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการท้ังสิ้น 88 โครงการ 
โดยมีโครงการท่ีใชงบประมาณตรงตามไตรมาส จํานวน 68 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.27 และมีโครงการ
ท่ีใชงบประมาณไมตรงตามไตรมาส จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.73 สาเหตุที่ทําใหโครงการใช
งบประมาณไมตรงตามไตรมาส มีดังนี้ (1) วิทยากรมีวัน เวลาวาง ไมตรงกับชวงเวลาท่ีกําหนดไวในแผน (2) 
โครงการมีปจจัยเสี่ยงจากการจัดของหนวยงานภายนอกท่ีจัดกิจกรรมไมตรงกับไตรมาสท่ีกําหนดไวในแผน 
 

ตารางท่ี 3  แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณประจําป ตามโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ 
1. โครงการท่ีใชงบประมาณหมด   67 76.14 
2. โครงการท่ีใชงบประมาณไมหมด 21 23.86 

รวมท้ังส้ิน 88 100.00 
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   จากตารางท่ี 3 พบวา ในป 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการท้ังสิ้น 88 โครงการ 
โดยมีโครงการท่ีใชงบประมาณหมด จํานวน 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 76.14 และมีโครงการท่ีใช
งบประมาณไมหมด จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.86 อนึ่ง โครงการท่ีใชงบประมาณไมหมดสวน
ใหญจะเหลืองบประมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น 
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สวนที่ 2 
การพัฒนาองคการ 
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สวนท่ี 2 การพัฒนาองคกร 

คณะกรรมการไดติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยงานประเมินภายนอก
และการบริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฎผลดังนี้ 

2.1 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
2.1.1 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
              ของมหาวิทยาลัย 
 

ขอเสนอแนะ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
   1. ป งบประมาณ  2561 
ทางสํานักงบประมาณไดมีการ
ย้ําเตือนจากมหาวิทยาลัยให
ใชจายใหเปนไปตามไตรมาสท่ี
กําหนดไว จากการตรวจสอบ
พบวา ในปงบประมาณ 2560 
คณะมีการใชจายไม เปนไป
ตามไตรมาสถึงรอยละ 59 
ดังนั้นคณะจะตองมีแผนการ
ใช จ า ย งบ ป ระม าณ อย า ง
ชัดเจน 

   คณะฯ ไดกําหนดใหฝายพัสดุทําบันทึก
ขอความ เพ่ือแจงผลสรุปการใชงบประมาณ
ในแตละไตรมาส กอนสิ้นสุดไตรมาส 1 
เดือน เพ่ือใหคณบดีดําเนินการติดตามการ
ใชงบประมาณ 

    ผลการใชงบประมาณป 
2561 คณะมีการใชจายไม
เป น ไป ต าม ไต รม าส  20 
โครงการ จาก 88 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 22.73 ซ่ึง
ลดลงจากป งบประมาณ 
2560 ท่ีรอยละ 59  

   2. ความเสี่ยงท่ีคณะนํามา
จัดทําเปนแผนบริหารความ
เสี่ยงนั้น สวนใหญเปนปญหา
ไมใชความเสี่ยง ดังนั้นเพราะ
ความเสี่ยงเปนโอกาสท่ีจะเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย 
ฯลฯ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต
และมีผลกระทบหรือทําให
การดํ า เนิ น งาน ไม ป ระสบ
ความสําเร็จ 

   คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและรวมกันวิเคราะหและระบุ
ปจจัยความเสี่ยงจากสถานการณปจจุบันท่ี
เปนโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดได ดังนี้ 
   1. จากนโยบายยกมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษาของสกอ. และเกณฑ
มาตรฐานความรูความสามารถดานทักษะ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ท่ีเริ่มตั้งแตป
การศึกษา 2559 จึงมีการวิเคราะหถึงความ
เสี่ยงการจบการศึกษาของนักศึกษา คณะฯ 
จึงกําหนดเปนความเสี่ยงในปงบประมาณ 
2561 
   2. จากขอเสนอแนะในภาพรวมของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การ ศึกษา 2559  ว าควรส ง เส ริม ให มี
งานวิจัยท่ีเผยแพรในระดับนานาชาติ จึง
วิเคราะหถึงความเสี่ยงในโอกาสขอตําแหนง

   ในปงบประมาณ 2561 
คณะฯ วิเคราะหความเสี่ยง
ได 3 ประเด็น คือ 
   1. การสอบภาษาอังกฤษ
ของนัก ศึกษาไมผานตาม
เก ณ ฑ ท่ี ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ 
กําหนด 
   2. การเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยใน
ระดับคุณภาพสูงยังมีนอย 
   3. จํานวนอาจารยท่ีเขาสู
กระบวนการขอตําแหน ง
ทางวิชาการมีนอย 
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ขอเสนอแนะ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
ทางวิชาการในอนาคต คณะฯ จึงกําหนด
เปนความเสี่ยงในปงบประมาณ 2561 
   3. จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ร อ ง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2560 
ซ่ึงอาจสงผลตอการขอตําแหนงทางวิชาการ 
คณ ะฯ  จึ ง กํ าห น ด เป น ค ว าม เสี่ ย ง ใน
ปงบประมาณ 2561 

   3.เนื่องจากจํานวนนักศึกษา
ท่ีมารายงานตัวต่ํากวาแผน
ม า ก  ค ณ ะ ค ว ร ว า ง แ ผ น
เตรียมการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ื อจํ าน วนนั ก ศึ กษ าในป
การศึกษาหนาจะไดไมต่ํากวา
แผนรับนักศึกษาท่ีไดวางแผน
รับไว 

   คณะฯ ไดสงตัวแทนเขารวมโครงการ
สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
จัดข้ึน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให
นักเรียนไดมีโอกาสเขาศึกษาตอ โดยเปน
การประชาสัมพันธเชิงรุกในโรงเรียนตาง ๆ 
และสงตัวแทนเขารวมกิจกรรมตอนรับครู
แนะแนวของโรงเรียนตาง ๆ ท่ีเดินทางมา
คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหทุกหลักสูตรมี
โอกาสประชาสัมพันธและทําความเขาใจ
เก่ียวกับหลักสูตร 

   มี นั ก เรี ย น ท่ี เข า ร ว ม
โครงการส ง เส ริม โอกาส
ทางการศึกษาและรายงาน
ตัวเขาศึกษาตอทุกสาขาวิชา 
จํานวน 138 คน 

   4.มีอาจารยท่ีไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกจํานวน 13 
คน ถาจบมาแลวจะมีอาจารย
วุฒิปริญญาเอก 24 คน ซ่ึง
ใ ก ล เ คี ย ง กั บ อั ต ร า ส ว น 
ปริญญาเอก : ปริญญาโท 60 
: 40 ดังนั้นคณะควรกําชับ
บุคลากรท่ีไปศึกษาตอดังกลาว
ใหสําเร็จการศึกษาระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว 

   คณะฯ ไดแบงเบาภาระงาน อํานวยความ
สะดวก และชวยเหลือบุคลากรท่ีไปศึกษา
ตอ เชน การลดภาระงานในคณะ การแจง
ผูรับผิดชอบไมจัดตารางสอนในวันศุกร การ
อํานวยความสะดวกในการลาเพ่ือไปทํา
กิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงการให
คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ เปนตน 

   ในปงบประมาณ 2561 มี
ผู สํ า เร็ จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามระยะเวลา 
จํานวน 1 คน ไดแก  
1. ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ  

   5 .ค ณ ะ ค ว ร ส ง เ ส ริ ม
สนับสนุนใหอาจารยในคณะ
เรงขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ โดยเฉพาะป  พ.ศ.
2561 ซ่ึ งหลั ก เกณ ฑ ก็ เร ง
ปรับเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 
2561 

   คณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมคาย ARI 
: Academic Research and Innovation 
เพ่ือสงเสริม กระตุน และผลักดันใหอาจารย
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในวันท่ี 19 – 23 
มีนาคม และ 2 – 5 เมษายน 2561 และ
กําหนดการเข าสู กระบวนการการขอ
ตําแหนงทางวิชาการเปนประเด็นความเสี่ยง 

   ในป  2561  มีอาจารย
ส ง ผ ล ง า น ง า น เ พ่ื อ ข อ
ตําแหนงทางวิชาการท้ังสิ้น 
13 คน  จําแนกเปนระดับ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 
1 2  ค น  แ ล ะ ร ะ ดั บ รอ ง
ศาสตราจารย จํานวน 1 คน 



 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  การพัฒนาองคการ| 20 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 20 
 

ขอเสนอแนะ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
นอกจากนี้ คณ ะยั งได จั ด กิจกรรมการ
ฝกอบรมการวิเคราะหและประเมินคางาน
และการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน ในวันท่ี 1–2 กันยายน 
2561 

 

 2.1.2 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ขอเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
รอยละ

ความสําเร็จ 
องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
   1. ควรปรับกลยุทธการเขาสูตําแหนง
วิชาการท่ีสูงข้ึน 

   - คณะไดดําเนินการจัดกิจกรรมคาย ARI : 
Academic Research and Innovation 
เพ่ือเปนการผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

100.00 

   2. การประเมินควรแสดงใหเห็นถึงท่ีมา
ของผลการประเมินรวมถึงไดผลการประเมิน
ท่ีสอดคลองกับเกณฑตัวบงชี้ 

- มีการจัดทําการประเมินโดยพิจารณาจาก
เกณฑตัวบงชี้ และระบุรายละเอียดของผลท่ี
ไดรวมถึงแหลงในการจัดเก็บขอมูล 

100.00 

   3. หลักฐานควรสอดคลองกับรายละเอียด
การดําเนินการ 

   - ตรวจสอบผลการดําเนินการและพิจารณา
หลักฐานท่ีมีความสอดคลองและเชื่อมโยง 

100.00 

   4. ควรวิ เคราะหความเชื่ อมโยงแผน
กิจการนําศึกษาท่ีถายทอดลงสูตัวบงชี้และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จลงสูโครงการท่ีดําเนิน
กิจกรรม 

- จัดทําโครงการท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงคของแผน 

100.00 

   5. โครงการท่ีมารองรับ กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและเทคโนโลยี ควรเปนกิจกรรม
ท่ีเนนใหนักศึกษา คิดวิเคราะห และเรียนรู
ดวยตนเอง และสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 

   - โครงการวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสู
ชุมชน 

100.00 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย   
   1. ควรดําเนินการใหสามารถเขาถึงระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ให

เขาถึงขอมูลท่ีรอบดานหลายมิติเพียงพอตอ

   - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย และนําขอมูลมาใชในการบริหารงาน
ในระดับคณะเพ่ิมมากข้ึน 

100.00 
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ขอเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม 
รอยละ

ความสําเร็จ 
การตัดสินใจเพ่ือการบริหาร 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
   1. พัฒนาการจัดทําแผนบริการวิชาการ
ให มี ค ว า ม ชั ด เจ น  เช น  เป า ห ม า ย 
วัตถุประสงคของแผน และตัวบงชี้ใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน โดยการปรับปรุงแผนบริการวิชาการ
ในปการศึกษา 2559 

   - จัดตั้งคณะกรรมเพ่ือจัดทําการสรํารวจ
ความตองการบริการวิชาการของชุมชนใน
ปงบประมาณ 2561 
   - จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําป งบประมาณ 2651 

100.00 

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   1. ควรกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กระบวนการ PDCA และให อยู ในช ว ง
ระยะเวลาของการดําเนินงาน 

   - มี ก า ร กํ า กั บ  แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานโดยมุงเนนพิจารณาใหอยูในชวง
ระยะเวลาตามรอบของการดําเนินงาน 

100.00 

   2. การกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัต ถุประสงคของแผน ควรสอดรับ กับ
วัตถุประสงคของแผน 

   - มี การระบุ ตั วบ งชี้ ให สอดคลองและ
วัตถุประสงคของแผน 

100.00 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
   1 . ก ารจั ด ทํ ากล ยุ ท ธ ค ว รแส ด ง ถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสใน
การแขงขันใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

   - แ ต งตั้ ง ค ณ ะก ร รม ก าร จั ด ทํ าแ ผ น
ยุทธศาสตรของคณะระยะยาว ป 2561-2565 

100.00 

   2. ควรมีการตรวจสอบการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือใหเห็นผลความเสี่ยงท่ีลดลงอยาง
ตอเนื่อง 

   - รายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ 
   - เปรียบเทียบผลจากการจัดการความเสี่ยง
กับแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีวางไว 
   - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนว
ทางแกไข 

100.00 

   3. ควรใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองใหกับคณะ 

   - กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
โครงการฝกอบรมการจัดทําระดับท่ีสูงข้ึน 
การประเมินคางาน การวิเคราะหคางาน เพ่ือ
การเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 
   - กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
การอบรม เรื่อง การทําวิจัยในงานประจํา   
(R to R) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

100.00 
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2.2 การบริหารความเส่ียง 
  คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการ
จัดการ ตามคําสั่งท่ี 040/2560 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารยของแตละโปรแกรมวิชาและผูท่ีเก่ียวของ 
โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2560 ปงบประมาณ 2561 ใน
วันท่ี 18 กันยายน 2560 ซ่ึงจากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ไดนําไปสูการ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาไมผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด (ดาน
นักศึกษา Student: St) 
  2. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยในระดับคุณภาพสูงยังมีนอย (ดานการบริหาร
และพัฒนาอาจารย Instructor Development: I) 
  3. จํานวนอาจารยท่ีเขาสูกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการมีนอย (ดานการบริหารและ
พัฒนาอาจารย Instructor Development: I) 
  ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดําเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเด็นความเส่ียง 
รอยละของผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
รอยละของผลการดําเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
  1. การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไมผ านตามเกณ ฑ ท่ี มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 

80 100.00 

  2. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของ
อาจารยในระดับคุณภาพสูงยังมีนอย 

50 100.00 

  3. จํานวนอาจารยท่ีเขาสูกระบวนการ
ขอตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

60 100.00 

ความกาวหนาในภาพรวม 60 100 
 

2.3 การติดตามผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตเชิงลึก  
          2.3.1. หลักสูตร    
                 ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชาไดแก 1) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3) สาขาวิชาการตลาด และ 4) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร และ  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 1) สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3) สาขาวิชาการตลาด และ 4) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีผลการประเมินตนเองในปการศึกษา 2560 ในแตละองคประกอบ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560 

ตารางท่ี 7  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองคประกอบ) โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ 
 

ลํา 
ดับ 

โปรแกรมวิชา 
องคประกอบ 

เฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียบ  
(ปการศึกษา) 

1 2 3 4 5 6 2558 2559 2560 
1 การจัดการท่ัวไป ผาน 4.72 2.67 3.63 3.50 3.00 3.49 ดี 3.63 3.49 3.49 
2 คอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 4.57 2.33 3.02 2.75 3.00 3.02 ดี 3.25 3.21 3.02 
3 การตลาด ผาน 4.64 3.33 4.00 4.00 4.00 3.94 ดี 3.20 3.78 3.94 
4 การเงินการธนาคาร ผาน 4.56 2.67 2.89 3.50 3.00 3.29 ดี 2.45 2.93 3.29 

5 เศรษฐศาสตรธุรกิจ ผาน 
ไมมี

บัณฑิต 
2.67 4.15 3.50 3.00 3.40 ดี 3.25 3.34 3.40 

6 การบัญชี ผาน 4.68 3.00 3.15 3.25 3.00 3.37 ดี 2.94 3.19 3.37 

7 
การทองเท่ียวและ 
การโรงแรม 

ผาน 4.55 2.67 3.48 3.25 2.00 3.27 ดี 3.29 3.37 3.27 

8 นิเทศศาสตร ผาน 4.55 3.33 3.26 3.50 3.00 3.53 ดี 3.11 3.26 3.53 
คาเฉลี่ยทุกหลักสูตร 3.41 ดี 3.14 3.32 3.41 

 

 ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2560  คณะวิทยาการจัดการไมมีหลักสูตรใหม  แตไดมีการเสนอแนะใหแตละ
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ และเนนการบูรณาการตลอดจนการฝก
ภาคปฏิบัติ การสงนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณในรูปแบบสหกิจ หรือการปรับหลักสูตรใหเปนหลักสูตร
บูรณาการรวมกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) หรือมีบางรายวิชาท่ีมีการบูรณาการรวมกับ
การทํางาน หรือการวิจัย การใหบริการทางวิชาการ 
 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2560 ท่ีสังเคราะหออกมาในภาพรวม 

- การกําหนดเปาหมายจํานวนท่ีจะรับสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร 
- การยกระดับและเพ่ิมผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงของอาจารยประจําหลักสูตร 
- การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558   
- ควรพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ ดานการทํางาน และดานเทคโนโลยี

ใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร   
- ควรมีการกําหนดสมรรถนะของบัณฑิตท่ีเชื่อมโยงตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม

ตางๆ ใหสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตร   
- การประชาสัมพันธเชิงรุก เชน สรางเครือขายระดับจังหวัด สรางเครือขายผูมีชื่อเสียงและศิษยเกาท่ี

มีชื่อเสียง รวมถึงการประชาสัมพันธในหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ 
- ควรหาขอมูลปญหาและอุปสรรคท่ีแทจริงท่ีทําใหนักศึกษาพนสภาพ หรือสําเร็จการศึกษาลาชา และ

แนวทางชวยเหลือท่ีตรงประเด็นเพ่ือใหนักศึกษาคงอยูตลอดหลักสูตรและมีแนวโนมท่ีดีข้ึน   
- ควรหามาตรการกระตุนในอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ และนําไปตีพิมพเผยแพรใหไดตามแผนท่ี

ไดดําเนินการไวใหมากยิ่งข้ึน 
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- ภายหลังท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินการสอนไปแลวในระยะแรก ควรมีการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของนักศึกษาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง ความไดเปรียบเสียเปรียบ และหาวิธีการ
ท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับนักศึกษาหลักสูตรเกา 

- ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเปนของหลักสูตรเอง และมีเอกลักษณเฉพาะของหลักสูตร 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560 
ตารางท่ี 8  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (คะแนนรายองคประกอบ) โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ 
 

 

องคประกอบคุณภาพ / ตัวบงชี้ คะแนน 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.41 

4.08 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.99 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3.08 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 5 

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5.00 

5.00 ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

5.00 

5.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.58 
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ความโดดเดนของหลักสูตร 
.   

ช่ือหลักสูตร ความโดดเดน 
การเงินการธนาคาร นักศึกษามีความสามารถในศาสตรดานการบริหารการเงิน

นักศึกษามีคุณลักษณะ : มีความละเอียด รอบคอบ มีน้ําใจ 
การจัดการท่ัวไป นักศึกษามีความสามารถในศาสตรดานการบริหารจัดการ 

นักศึกษามีคุณลักษณะ : สุภาพ มีน้ําใจ มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม 

การตลาด นักศึกษามีความสามารถในศาสตรการเขียนแผนการตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 
นักศึกษามีคุณลักษณะ : กลาแสดงออก มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

การทองเท่ียวและการโรงแรม นักศึกษามีความสามารถในศาสตรบารเทนเดอร การผสม
เครื่องดื่ม การทําอาหารไทย และดานการใหบริการ 
นักศึกษามีคุณลักษณะ: อดทน มีจิตบริการ 

การบัญชี นักศึกษาคุณลักษณะ : มีความละเอียด รอบคอบ  
                            มีความรับผิดชอบสูง 

คอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษามีความสามารถในศาสตร: สรางเครื่องมือเพ่ือใชในงาน
ธุรกิจ เชน Application , Wab  
นักศึกษามีคุณลักษณะ: สามารถในการคิดวิเคราะห 

นิเทศศาสตร นักศึกษามีความสามารถในศาสตรการประชาสัมพันธ  
มีคุณลักษณะ : กลาแสดงออก มีความเชื่อม่ันในตนเอง  

เศรษฐศาสตรธุรกิจ นักศึกษามีความสามารถในศาสตรเศรษฐกิจ การคาและการเงิน 
นักศึกษามีคุณลักษณะ : สามารถในการคิดวิเคราะห จิตบริการ 

 
 

2.3.2  การจัดการเรียนการสอน    
               การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF 
 

องคประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 (สกอ.) ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร 
(มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป
การศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
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ตารางท่ี 9  แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้  
 

ขอ 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

กา
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ฐศ
าส

ตร
ธุร

กิจ
 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การดําเนินงานหลักสูตร 

        

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

        

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

        

4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

        

5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

        

6 มี ก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั ก ศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

        

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป
กอนหนานั้น 

        

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ         
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คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
        

10 จํานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

        

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

รอยละของตัวบงช้ี 1 – 5 100 100 100 100 100 100 100 100 
จํานวนตัวบงช้ีท่ีตองดําเนินการผาน 10 10 10 10 10 11 10 8 

จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผาน 10 10 10 10 10 11 10 8 
คิดเปนรอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

ช่ือหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีนอกเหนือจากสอนในช้ันเรียน 
การเงินการธนาคาร นํานักศึกษาออกบริการชุมชนโดยใหความรูการบริหารจัดการ 

ดานการเงิน การจัดทําธนาคารขยะ 
การจัดการท่ัวไป นํานักศึกษาออกบริการชุมชน โดยใหความรูเก่ียวกับศาสตร  

การบริหารจัดการ 
การตลาด ใหนักศึกษาใหบริการชุมชนโดยการเขียนแผนการตลาดใหกับกลุม

วิสาหกิจชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ และออกแบบผลิตภัณฑใหมี
ความทันสมัย ตรงกับความตองการของผูซ้ือ 

การทองเท่ียวและการโรงแรม นักศึกษาปฏิบัติจริงดานการทําอาหาร การผสมเครื่องดื่ม การจัดนํา
เท่ียว และออกใหบริการตามงานตาง ๆ  ใหรุนพ่ีสอนรุนนอง ท้ังนี้
ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2560 ไดการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบการใชการทํางานเปนฐาน (WIL)   
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ช่ือหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีนอกเหนือจากสอนในช้ันเรียน 
การบัญชี นักศึกษาไปใหบริการทางวิชาการแกชุมชนโดยการสอนใหจัดทํา

บัญชีครัวเรือน  

คอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษาจัดทําโครงงานโดยศึกษาสภาพปญหาการประกอบธุรกิจ
และสรางเครื่องมือเพ่ือใชในงานธุรกิจ เชน Application , Wab  

นิเทศศาสตร นักศึกษาปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน 
รวมท้ังออกทําขาว ประชาสําพันธในงานตาง ๆ  

เศรษฐศาสตรธุรกิจ นักศึกษาจัดคายเศรษฐศาสตรเพ่ือใหความรูแกนักเรียนในพ้ืนท่ี 

 

2.3.3 การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรไดมีการจําแนกการฝก
ประสบการณวิชาชีพและในรูปแบบของสหกิจศึกษา โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

        2.3.3.1 ข้ันตอนการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  
            ข้ันท่ี 1  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ตรวจสอบผลการเรียน โดยนักศึกษาตองเรียนครบรายวิชากอน
การเขาฝกประสบการณวิชาชีพ และไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
            ข้ันท่ี 2  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ตรวจสอบผลการสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร  
(มาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ) โดยตองสอบผาน  จึงจะสามารถลงทะเบียนขอฝกประสบการณวิชาชีพได 
            ข้ันท่ี 3  ฝายฝกประสบการณวิชาชีพฯ แจงกําหนดระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
            ข้ันท่ี 4  นักศึกษาหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดวยตนเอง (หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ) โดยแหลงฝกประสบการณวิชาชีพตองสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
             ข้ันท่ี 5  นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพ โดยประธานโปรแกรมวิชา
เปนผูพิจารณาความเหมาะสมของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  พรอมท้ังพิจารณาความเหมาะสม
คุณลักษณะของนักศึกษา (สัปดาหท่ี 8 ของภาคเรียน 1) 
            ข้ันท่ี 6  นักศึกษาสงแบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพตอศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
เพ่ือจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห  (สัปดาหท่ี 8-9 ภาคเรียน 1) 
            ข้ันท่ี 7  นักศึกษาติดตอรับหนังสือขอความอนุเคราะหเขาฝกประสบการณวิชาชีพกับทาง
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ เพ่ือนําสงตอแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ (สัปดาหท่ี 11 ภาคเรียน 1) 
            ข้ันท่ี 8  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาและหนวยงานท่ีนักศึกษา
จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ (สัปดาหท่ี14 ภาคเรียน 1) 
            ข้ันท่ี 9  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ  
            ข้ันท่ี 10  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือรับเอกสารการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ  
            ข้ันท่ี 11  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ประสานคณาจารยเพ่ือออกนิเทศนักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2  (สัปดาหท่ี 7 -11 ภาคเรียนท่ี 2) 
            ข้ันท่ี 12  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ จัดโดยศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ (สัปดาหท่ี 17 ภาคเรียนท่ี 2) 
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            ข้ันท่ี 13  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 (สัปดาหท่ี 17-18 
ภาคเรียนท่ี 2) 

      2.3.3.2 ข้ันตอนการฝกสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
            ข้ันท่ี 1  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ตรวจสอบผลการเรียน โดยนักศึกษาตองเรียนครบรายวิชากอน
การเขาสหกิจศึกษา และไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 
                      ข้ันท่ี 2  การสมัครเขารวมสหกิจศึกษา นักศึกษาตองกรอกขอมูลและยื่นแบบแจง
รายละเอียดการเขารวมสหกิจศึกษา (CoEd – 1) ตามกําหนดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ                      

 ข้ันท่ี 3  การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกปฏิบัติงาน (การอบรมสหกิจศึกษา) 
                                3.1 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา       
สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาประจําโปรแกรมวิชาท่ี
นักศึกษาสงักัดกอน  
                                3.2 เขารับการอบรมสหกิจศึกษา  
                                     - การอบรมสหกิจศึกษา เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการสหกิจศึกษา
ตามกําหนดการท่ีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ กําหนด  
                                     - การปฐมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออก
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
                     ข้ันท่ี 4  การเลือกสมัครงาน (Matching) เม่ือสถานประกอบการสงแบบเสนองานมายังศูนย
ฝกประสบการณวิชาชีพ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจะทําการประชาสัมพันธเสนองานไปยังโปรแกรมวิชาท่ี
นักศึกษาสังกัด เพ่ือนักศึกษาจะไดดําเนินการสมัครงานโดยตองกรอกขอมูลและสงใบสมัคร   
                     ข้ันท่ี 5  การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ จะนํา
ใบสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษายื่นตอสถานประกอบการ เพ่ือทําการคัดเลือก และนัดสัมภาษณงานโดย
สถานประกอบการตองสงแบบแจงกําหนดการสัมภาษณจากสถานประกอบการ สงมายังศูนยฝกประสบการ
วิชาชีพฯ เพ่ือประสานงานนัดสัมภาษณตอไป 
                     ข้ัน ท่ี  6 การจัดเขาคู ระหวางสถานประกอบการกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาจากสถานประกอบการ ซ่ึงสถานประกอบการจะ 
ตองสงแบบแจงรายชื่อนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกจากสถานประกอบการ โดยภายหลังจากประกาศผลแลว
นักศึกษาทุกคนตองไปปฏิบัติงานตามกําหนด และจะขอสละสิทธิ์การปฏิบัติงานไมไดโดยเด็ดขาด 
                     ข้ันท่ี 7  คาตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ คาตอบแทนและสวัสดิการจาก
สถานประกอบการจะเปนไปตามขอตกลงระหวางศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ กับสถานประกอบการ ใน
กรณีท่ีนักศึกษาไปติดตอสถานประกอบการเอง คาตอบแทน และสวัสดิการจากสถานประกอบการจะเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางนักศึกษา กับสถานประกอบการ โดยผานความเห็นชอบจากศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ดวย 
                     ข้ันท่ี 8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาตองเดินทางถึงสถาน
ประกอบการในวันท่ีกําหนด ท้ังนี้ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ จะประสานงานใหสถานประกอบการทราบ
ลวงหนา หากนักศึกษาตองการเขาปฏิบัติงานกอนกําหนดหรือเกิดเหตุขัดของในระหวางเดินทางทําใหไม
สามารถเดินทางไปถึงตามกําหนดเวลา โปรดติดตอสถานประกอบการทางโทรศัพทโดยดวนท่ีสุด และขอโปรด
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไมสะดวกในการติดตอและหาท่ีพัก  
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  เม่ือนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานท่ีปรึกษา (Job 
supervisor) คอยใหการดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟง และใหความ
เคารพพนักงาน ท่ีปรึกษาเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในระหวางปฏิบัติงาน 
                     ข้ันท่ี 9  กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน 
                                เพ่ือใหการประสานงานระหวางนักศึกษาและเจาหนาท่ี ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
เปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาจะตองจัดสงเอกสาร แบบฟอรมสหกิจศึกษาใหกับศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 
                                1)  ในระหวางสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงแบบแจง
รายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงพนักงานท่ีปรึกษา 
                                2)  ในระหวางสัปดาหท่ี 2 นักศึกษาจะตองสงแบบแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
                                3)  ในระหวางสัปดาห ท่ี 3 นักศึกษาตองจัดสงแบบแจงการรางรายงานการ
ปฏิบัติงาน (รายงานสหกิจศึกษา) เพ่ืออาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนํานักศึกษา
อาจเริ่มเขียนรายงานไดทันทีหากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาไมไดแจงแกไขหัวขอ หรือเคาโครงรางรายงาน 
ท้ังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาอาจใหคําแนะนําเพ่ิมเติมระหวางการไปนิเทศงานก็ได ในกรณีท่ีพนักงานท่ี
ปรึกษาไมมีเวลาเขียนขอมูลในแบบฟอรมตางๆ ใหนักศึกษาแกปญหาโดยการสอบถามขอมูลดวยวาจา แลว
เปนผูเขียนขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําไปใหพนักงานท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับทราบ หากมีขอขัดของ
ประการใดท่ีทําใหไมสามารถจัดสงเอกสารไดตามกําหนด จะตองแจงใหเจาหนาท่ีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
ทราบทันที  
                                4)  นักศึกษาตองสงรายงานท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณใหแกพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 2 
สัปดาห กอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะตองแกไขตามพนักงานท่ีปรึกษาแนะนําใหเสร็จเรียบรอยและ
นักศึกษาตองสงแบบแจงยืนยันสงรายงานการปฏิบัติงาน (รายงานสหกิจ) แนบมาพรอมกับรายงานสหกิจ
ศึกษาฉบับสมบูรณตออาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาทันทีท่ีกลับมาจากสถานประกอบการ และโปรดติดตาม
กําหนดในการสัมภาษณหลังกลับมาอีกครั้ง 
                     ข้ันท่ี 10 การนิเทศงานสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาไดจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยท่ีปรึกษา
สหกิจศึกษาประจําโปรแกรมวิชา ท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคของการนิเทศงาน 
ดังนี้  
                                - เพ่ือใหเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักศึกษาท่ีกําลังปฏิบัติงานโดยลําพัง ณ 
สถานประกอบการซ่ึงอยูหางไกลครอบครัว เพ่ือน และคณาจารย  
                                - เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสหกิจศึกษา  
                                - เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวาง
ปฏิบัติงาน  
                                - เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวความคิดการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาตลอดจนแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการซ่ึงกันและกัน  
                                - เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและรวบรมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย  
                                 1. เจาหนาท่ีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ จะประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษา 
สหกิจศึกษา เพ่ือกําหนดแผนการนิเทศงานอยางนอย 2 ครั้ง อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาตองสงแบบแจง
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ยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษามายังศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ เพ่ือจัดกําหนดการนิเทศงาน และ
ประสานงานกําหนดการดังกลาวกับทางสถานประกอบการ  
                                 2. เจาหนาท่ี ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ สงแฟมประวัตินักศึกษา พรอม
รายละเอียดสถานประกอบการใหอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษากอนเดินทาง 1-2 วันทําการ  
                                  3. อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดวันนัดหมาย โดย
มีหัวขอการนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานของนักศึกษา ใหคําปรึกษาและชวยแกไข
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังดานวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา  

โดยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาตองสงแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา พรอมแฟม
ประวัตินักศึกษามายังหนวยประสานงานสหกิจศึกษา หลังการนิเทศงาน 1 วัน  
                     ข้ันท่ี 11 กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
                                1. นักศึกษาตองสงแบบแจงยืนยันสงรายงานการปฏิบัติงานแนบมาพรอมกับ
รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ และแบบแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตออาจารยท่ี
ปรึกษาสหกิจศึกษา  
                                2. นักศึกษาเขารับการสัมภาษณจากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาประจําโปรแกรม
วิชาท่ีนักศึกษา สังกัดอาจสัมภาษณเปนกลุมโดยอาจารยจะสัมภาษณและประเมินรายงานสหกิจศึกษาจาก
แบบบประเมินผลการเขารวมสกิจศึกษา (หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) โดยการสัมภาษณ  
                     ข้ันท่ี 12  การประเมินผล การใหระดับคะแนนตัวอักษรจะเปนระบบ S (Satisfactory – 
ผาน) และ U (Unsatisfactory – ไมผาน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑผาน 70 คะแนน รายละเอียดดังนี้  
                                 1. การเขารวมอบรม ปฐมนิเทศ และกิจกรรมสหกิจศึกษาท่ีกําหนดไวโดย 
ครบถวน เกณฑการใหคะแนน 10 คะแนน  
                                 2. การสงแบบฟอรมตางๆ ครบถวน เกณฑการใหคะแนน 10 คะแนน  
                                 3. รายงานสหกิจศึกษา เกณฑการใหคะแนน 60 คะแนน  
                                     - ไดรับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา ใน
ระดับ S จากพนักงานท่ีปรึกษา (40 คะแนน)  
                                     - ไดรับการประเมินรายงานสหกิจศึกษาในระดับ S จากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา (20 คะแนน)  
                                 4. เขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการครบถวน เกณฑการใหคะแนน 
20 คะแนน 

  ในปการศึกษา 2560 มีสาขาวิชาท่ีสงนักศึกษาเขาสหกิจศึกษาคือ สาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชา      
การจัดการท่ัวไป  
 

2.3.4 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ทางโปรแกรมวิชาไดมีการจัดโครงการ หรือ

กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามศาสตรของตนเอง และนอกจากนี้ ยังมีโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม ยึดม่ันในศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี จนเปน
บัณฑิตจิตบริการตามเอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 

สําหรับความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสวนมากจะมีในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป และรายวิชาของ
โปรแกรมวิชา อีกท้ังจะมีการอบรมเพ่ือใหนักศึกษาสอบผานมาตรฐานคอมพิวเตอรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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สวนในวิชาภาษาอังกฤษจะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม หรือฝกอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน และการอบรม
เพ่ือสอบ TOEIC ท่ีทางคณะจัดข้ึน ท้ังนี้ในโปรแกรมวิชาก็จะมีโครงการ/หรือกิจกรรม เพ่ือสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา    

ท้ังนี้ในแตละหลักสูตรไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังแสดงในตาราง 
 
 

ช่ือหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   วิธีการพัฒนา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

การเงินการธนาคาร 1. เปนนักคิดวิเคราะห 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. มีความละเอียดรอบคอบ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช
สถานการณจริง อบรมเตรียมความ
พรอม ใหจัดทํารายงานมานําเสนอ ฝก
การวิพากษ อภิปราย 

การจัดการท่ัวไป 1. สามารถทํางานเปนทีม 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. กลาแสดงออก 

จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
จริง รายงานมานําเสนอ ฝกการ
วิพากษ อภิปราย 

การตลาด 1. สามารถนําศาสตรการตลาดไปใชใน
การปฏิบัติงานจริง 
2. มีความอดทน 
3. มีจิตบริการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
จริงผานกิจกรรมปฏิบัติการขาย (MK. 
Shop) ออกแบบผลิตภัณฑ ใหกับ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน  

การทองเท่ียวและ
การโรงแรม 

1. สามารถการผสมเครื่องดื่ม ทําอาหาร
ไทย และการใหบริการ 
2.  อดทน  
3.  มีจิตบริการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
ใหบริการ เชน บริการในงานเลี้ยง 
บริการจัดทัวร รวมท้ังไดจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบการใชการทํางาน
เปนฐาน (WIL)   

การบัญชี 1. มีความละเอียดรอบคอบ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. กลาแสดงออก 

จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
ทําบัญชี  รวมไปกับอาจารยในการฝก
ใหชุมชนทําบัญชีครัวเรือน  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 1. สรางเครื่องมือเพ่ือใชในงานธุรกิจ เชน 
Application, Wabsite  
2. มีความรูความเขาใจในธุรกิจ 

จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ทําโครงงาน สรางเครื่องมือเพ่ือใชใน
งานธุรกิจ เชน Application , 
Wabsite เพ่ือใชแกปญหาใหกับธุรกิจ 

นิเทศศาสตร 1.  เปนนักประชาสัมพันธ  
2.  กลาแสดงออก มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธผานการจัดงานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1. สามารถในการคิดวิเคราะห  
2. มีจิตบริการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
จัดทําคายใหความรูเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตร ในโรงเรียน  
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2.3.5 ผลงานทางวิชาการ    
ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2555-2559)  อาจารยคณะวิทยาการจัดการไดจัดทําผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
 
 

ชื่อหลักสูตรและคณาจารย ผลงานทางวิชาการ   
การจัดการทั่วไป   
1. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ    1.  เอกสารคําสอน วิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และการฝกอบรม 
   2.  ตํารา วชิา การเขียนและประเมินโครงการ : จาก
ทฤษฏีสูการปฏิบัติ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาณสิรา จรัสวิญ ู    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและจดัการ
โครงการ  
   2.  ตําราวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร    1. เอกสารประกอบคําสอนวชิา การจัดการเชงิกลยุทธ 
   2. ตําราวิชา การพัฒนาทีมงานและภาวะผูนําในองคกร 

4. อาจารยพัตราภรณ อารีเอ้ือ    1.  เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสํานักงาน 
และเอกสาร 
   2. ตําราวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสงัคม 

5. อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ    1.  เอกสารประกอบการสอนวิชาการพฒันาทีมงานและภาวะ
ผูนําในองคกร 
   2.  ตําราวิชา การจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

6. อาจารยพิมกาญดา จนัดาหัวดง 
 

   1. เอกสารประกอบการสอนวิชา องคการและการจัดการ 
   2.  ตําราวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ 

7. อาจารย ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ 
   2. ตําราวิชา การจัดการพฤตกิรรมองคการ 

การเงินการธนาคาร  
1. อาจารยศิริพร  โสมคําภา    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเงินและการธนาคาร 

   2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเงินธุรกิจ 
   3. ตําราวิชา การวิเคราะหทางการเงิน 

2. อาจารยอนุธิดา เพชรพิมูล    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ตลาดการเงนิและสถาบนั
การเงิน 
   2. ตําราวิชาการเงินธุรกิจ 

3. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและควบคุมกําไร 
   2. ตําราวิชาการเงินและการธนาคาร 

4. อาจารย ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การประกันภัย 
   2. ตําราวิชา การบริหารการเงิน 
 

การตลาด  
1. ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย ดอนคราม    1. เอกสารประกอบคําสอนวชิาการวิเคราะหและการจัดทํา

แผนการตลาด 
   2. ตําราวิชา การคาสมัยใหม 
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ชื่อหลักสูตรและคณาจารย ผลงานทางวิชาการ   
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสทีา     1. เอกสารประกอบคําสอนวชิา การตลาดระหวางประเทศ 

   2. ตํารา วิชาการจัดการการตลาด 
3. ผูชวยศาสตราจารยถมรัตน  ชื่นเชย    1. เอกสารประกอบคําสอนวชิาการเปนผูประกอบการ 

   2. ตําราวิชา การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน
ทางการตลาด 

4. อาจารยวรรณพรรณ  รักษชน    1.  เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมผูบริโภค 
   2.  ตําราวิชา การเปนผูประกอบการ 

5.  อาจารยจิระ   ประสบธรรม    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสื่อสารการตลาด 
6.  อาจารยชูเกียรติ  เนื้อไม    - 

 
การทองเที่ยวและการโรงแรม  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท    1. ตําราวิชาการบริหารการทองเที่ยวเชิงกลยุทธ 

   2. เอกสารประกอบคําสอนหลักการมัคคุเทศก 
   3. เอกสารประกอบการสอนอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2. อาจารยประพล  จิตคต ิ    1. ตํารา วิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
   2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การขายและ 
การโฆษณาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

3.  อาจารยสุภาภรณ  หมั่นหา    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจการบนิและ 
การออกบัตรโดยสาร 
   2.  ตําราวิชา การวางแผนและการจัดการรายการนาํเที่ยว 

4.  ผูชวยศาสตราจารยการรันต  เจริญสุวรรณ    1. ตําราวิชา การดําเนินงานและการบริหารอาหาร 
และเครื่องดื่ม 

   2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการดําเนินงานและ 
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

5. อาจารยยุชิตา  กันหามิ่ง    1. เอกสารประกอบการสอนหลักการโรงแรม 
 

การบัญช ี  
1.  ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธชัยะพงษ    - 
2.  ผูชวยศาสตราจารยอมรม  ครองแกว    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชชีั้นสงู 1 

   2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชชีั้นสูง 2 
 

3.  ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน    - 
4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวณชั ดอนคราม    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชชีั้นกลาง 1 

   2. ตําราวิชาการรายงานทางการเงินและการวเิคราะห 
งบการเงิน 

5. อาจารยพิมพผกา  วงศกองแกว    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการภาษีอากร 1 
   2. ตําราวิชา การบัญชเีพื่อการจัดการ 

6.  อาจารยเอกวินิต  พรหมรักษา    - 
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ชื่อหลักสูตรและคณาจารย ผลงานทางวิชาการ   
คอมพิวเตอรธุรกิจ  
1.  อาจารยชลธชิา  แสงงาม    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฐานขอมูลและ 

การประยุกตใชงานธุรกิจ 
   2. ตําราวิชา โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีเพื่องานธุรกิจ  

2.  อาจารยจักรพันธ  หวาจอย    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ 
   2. ตําราวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
และอัลกอริทึม 

3. อาจารยมนตรี  ใจแนน    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก 
4. อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวทิย    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบทางธุรกิจ 
   2. ตําราวิชา ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

5. อาจารยฉัตรชัย อินทรประพนัธ - 
 

นิเทศศาสตร  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประพัสสร    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน 

เพื่อการประชาสัมพนัธ 
   2. ตําราหลักนิเทศศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ    1. เอกสารประกอบคําสอนวชิาหลักการสื่อสารการตลาด 
   2. ตําราวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโชคชัย  นนัทศรี    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการแสดงแลการกํากับ 
การแสดง 
   2. ตําราวิชาหลักการนิเทศศาสตร 

4. อาจารยธัญรดี  บุญปน    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการถายภาพเบื้องตน 
   2. ตําราวิชาการสื่อขาวเบื้องตน 

5. อาจารย ดร.ประจักษ  กึกกอง    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพ่ืองานนิเทศศาสตร 
   2. ตําราวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

6. อาจารยพิมพนารา  บรรจง    - 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ  
1. ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สทิธิพงษ    1. เอกสารประกอบสอนวชิาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ตําราวิชาการคลังรัฐบาล 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล    - 
3.  อาจารยวิษณุเดช     นนัไชยแกว    1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

   2.  ตําราวิชาเศรษฐศาสตรเบือ้งตน 
4. อาจารยชญานันท  ศิริกิจเสถียร     1. เอกสารประกอบการสอน  

   2. ตําราวิชา หลักเศรษฐศาสตร 
5. อาจารยวีรวรรณ แจงโม -  
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2.3.6 ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา     

ลักษณะปญหา วิธีการแกปญหา   
1. ปญหาเศรษฐกิจ เชน ไมมีเงนิในการ
ลงทะเบียนเรียน ไมมีเงนิสาํหรับคาใชจายใน
การเรียน 

1.  อาจารยประจําสาขาวิชาพยายามหาแหลงทุนการศึกษา     
หางานพิเศษนอกเวลาเรียนใหนกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  

2.  ปญหาชูสาว ตั้งครรภในวัยเรียน 2.  อาจารยประจําสาขาวิชาใหคําปรึกษา และหาวิธีการชวยเหลือ 
3.  ปญหาไมเขาชัน้เรียน เชน ไมตองการศึกษา 
ติดเกมส ติดเทีย่วกลางคืน ตืน่สายเขาเรียนไมทนั 

3.  อาจารยประจําสาขาวิชา และอาจารยที่ปรึกษาตดิตาม 
ตักเตือน และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา 

4.  ผลการเรียนไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลยั
กําหนด 

4. อาจารยประจําสาขาวิชาใหคําปรึกษา และหาวิธีการชวยเหลอื
ใหเปลี่ยนสาขาวิชาที่นักศึกษาถนัด 
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สวนที่ 3 
การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
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สวนท่ี 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
3.1 การผลิตบัณฑิต 

3.1.1 แผนการรับนักศึกษา 
  คณะวิทยาการจัดการมีแผนการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาผูมารายงานตัว ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 10 แสดงแผนการรับนักศึกษา 
 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จํานวน 

แผนรับ รายงานตัว รอยละตามแผน 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

30 20 66.67 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

40 37 92.50 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

40 16 40.00 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

30 18 60.00 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (เทียบโอน) 

20 - - 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) 

30 34 100.00 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (เทียบโอน) 

40 - - 

บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญช ี

80 78 97.50 

บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญช ี(เทียบโอน) 

20 31 100.00 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

30 21 70.00 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

30 36 100.00 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

30 - - 

รวม 420 291 60.56 
 

  จากตาราง พบวา สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเปนไปตามแผนรับมากที่สุด ไดแก หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (เทียบ
โอน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สวนหลักสูตรท่ีไมมีนักศึกษามารายงานตัว 
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ไดแก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป (เทียบโอน) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (เทียบโอน) 
 

3.1.2 การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF 
  คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของทุก
หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ขอ 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
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าส
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1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การดําเนินงานหลักสูตร 
 

        

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

        

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

        

4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

        

5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

        

6 มี ก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั ก ศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
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ขอ 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
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7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป
กอนหนานั้น 
 

        

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 

        

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

        

10 จํานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 
 

        

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

        

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

        

รอยละของตัวบงช้ี 1 – 5 100 100 100 100 100 100 100 100 
จํานวนตัวบงช้ีท่ีตองดําเนินการผาน 10 10 10 10 10 11 10 8 

จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผาน 10 10 10 10 10 11 10 8 
คิดเปนรอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 จากตาราง พบวา คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบงชี้ผล
การดําเนินงาน (KPI) ครบทุกตัวบงชี้ และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน 
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3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน 
 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

ผลประเมิน ระดับคุณภาพ ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 

3.48 ดี 3.49 ดี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3.78 ดี 3.94 ดี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

2.93 ปานกลาง 3.29 ดี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3.21 ดี 3.02 ดี 

บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญช ี

3.19 ดี 3.37 ดี 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

3.26 ดี 3.53 ดี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

3.37 ดี 3.27 ดี 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3.34 ดี 3.40 ดี 

รวม 3.32 ดี 3.41 ดี 
 

จากตารางพบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 
ในภาพรวมคุณภาพอยูในระดับดี ซ่ึงพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในทิศทางท่ีดีข้ึน จากปการศึกษา 2559 และเม่ือ
พิจารณารายหลักสูตร พบวา ปการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี 
 

  3.1.4 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  คณะวิทยาการจัดการไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แสดงไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 12 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

สาขาวิชา 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา คาเฉล่ีย

รวม 
ระดับ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 

การจัดการท่ัวไป 4.72 4.33 4.28 4.50 4.31 4.43 มาก 
การตลาด 4.53 4.48 4.58 4.45 4.47 4.50 มาก 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 4.45 4.14 4.20 4.32 4.15 4.25 มาก 
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สาขาวิชา 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา คาเฉล่ีย

รวม 
ระดับ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 

การเงินและการ
ธนาคาร 

4.55 4.40 4.35 4.68 4.25 4.45 มาก 

การบัญชี 4.69 4.38 4.52 4.56 4.49 4.53 มากท่ีสุด 
นิเทศศาสตร 4.28 3.91 4.04 4.28 4.02 4.10 มาก 
การทองเท่ียวและ
การโรงแรม 

4.35 4.04 3.94 4.25 3.87 4.09 มาก 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ ไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
รวม 4.51 4.24 4.27 4.43 4.22 4.34 มาก 

 

  จากตารางพบวา คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนสาขาวิชาพบวา สาขาวิชาการบัญชีมีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด และสาขาวิชาอ่ืน ๆ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

3.1.5 การไดรางวัล (ตรวจจากตัวช้ีวัด) 
  ในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไดรับรางวัล ดังตอไปนี้ 
 

ช่ือนักศึกษา/โปรแกรมวิชา ช่ืองาน/รางวัล หนวยงานผูใหรางวัล วัน/เดือน/ป 
นางสาวอมิตา ออซิน  
นายโกนัย มาตรศักดิ์ดา 
นางสาวพัชราพร พรมมา 
นางสาวศิริรัตน มะลิพรม 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

ไดผานการคัดเลือก
เขารอบ 40 ทีมสุดทาย 
จากการแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี สูความเปน
เลิศครั้งท่ี 4 

หองประชุมมงคลอาภา 3 
อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

วันท่ี 19 ม.ค. 61 

นางสาวกนกวรรณ จันทะพันธ  
นางสาวแพรพลอย สุธรรมมา  
นางสาวดวงนภา สิงหใส 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

ไดผานการคัดเลือก
เขารอบ 40 ทีมสุดทาย 
จากการแขงตอบคําถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ 
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2561 
"ชิงถวยรางวัลจากนายก
สภาวิชาชีพบัญชี" 
Thailand Accounting 
Challenge 2018 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ 
กรุงเทพมหานคร 
 

วันท่ี 27 ม.ค. 61 

นักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชมเชย ในการ
ประกวดแขงขันแผนธุรกิจ
เพ่ือการทองเท่ียวโดย
ชุมชน ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จังหวัดลพบุรี 

วันท่ี 15 ก.พ. 61 
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ช่ือนักศึกษา/โปรแกรมวิชา ช่ืองาน/รางวัล หนวยงานผูใหรางวัล วัน/เดือน/ป 
นักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการตลาด  
ชั้นปท่ี 3 

รางวัลชมเชยจากการตอบ
ปญหาทางการตลาด ใน
โครงการ Marketing 
Contest ครั้งท่ี 29 

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพ 

วันท่ี 23 มี.ค. 61 

นายธรรมรงค ตั่นแกว 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 และไดรับถวยอธิบดีกรม
สงเสริมวัฒนธรรม จาก
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 
ชิงถวยประทาน พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 20-21 มี.ค. 61 

นายพีรยุทธ กลิ่นเกตุ 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
จากการประกวด
ออกแบบโลโก Green 
Office 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

วันท่ี 12 มี.ค. 61 

นักศึกษา 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

รางวัลชมเชย จากการ
ประกวดละครเวที 
โครงการ Act outloud u 
report ระดบัประเทศ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 

วันท่ี 27 มิ.ย. 61 

นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว 
นักศึกษาชั้นปท่ี 2  
นางสาวสรารัตน คําวงษา 
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

ไดผานการคัดเลือก 38 
คน ระดับประเทศ ใหเขา
รวม Training Camp 
อบรมฝกทักษะดานการ
สื่อสาร และสรางความ
ตระหนักรูในประเด็น
สิ่งแวดลอม ดานการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ณ โรงแรมเมธาวลัย 
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

วันท่ี 20-23 ก.ค. 61 

นายธีรภัทร เสริมศร ี
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  

รางวัลชมเชย ประเภทนัก
จัดรายการวิทยุ ใน
โครงการเสนทางสูดวงดาว 
ผูประกาศขาวโทรทัศน
และนักจัดรายการวิทยุ 
ดิจิทัล ปท่ี 16 
 

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี 18-20 ก.ค. 61 
และวันท่ี 23-24 ก.ค. 
61 
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ช่ือนักศึกษา/โปรแกรมวิชา ช่ืองาน/รางวัล หนวยงานผูใหรางวัล วัน/เดือน/ป 
นักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 ในการประกวดแผน
ธุรกิจระดับอุดมศึกษา ใน
หัวขอ “การพัฒนาการ
แปรรูผลผลิตทาง
การเกษตรอยางยั่งยืน” 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 ส.ค. 61 

 
 

3.1.6 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

สาขาวิชา 
จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน 
ผูตอบ
แบบ 

สอบถาม 

มีงานทํา
กอน
สําเร็จ

การศึกษา 

มีงานทํา
หลังสําเร็จ
การศึกษา 

ศึกษา
ตอ 

รอยละการมีงานทํา 

2560 2559 

การจัดการท่ัวไป 
 

25 21 - 20 - 95.24 90.32 

การตลาด 
 

43 43 - 41 - 95.35 75.00 

การเงินและการธนาคาร 
 

30 30 - 28 - 93.33 75.86 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

56 44 - 38 - 86.36 56.86 

การบัญชี 
 

109 94 - 91 7 96.81 87.69 

นิเทศศาสตร 
 

11 11 - 11 - 100.00 - 

การทองเท่ียว 
และการโรงแรม 

26 26 - 26 - 100.00 73.33 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

ไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

รวม 300 269 - 255 7 94.80 77.67 
 

  จากตารางพบวา คณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 300 คน มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 269 คน (รอยละ 89.67) มีบัณฑิตมีงานทํา จํานวน 255 คน (รอยละ 94.80) และ
ภาพรวมภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 (รอยละ 94.80) 
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2559 (77.67) 
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3.1.7 ดานอาจารย (คุณวุฒิ ผลงาน ตําแหนงทางวิชาการ) 
  คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น 46 คน มีคุณวุฒิ และตําแหนงทาง
วิชาการ ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 
อาจารย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

ปริญญาโท 26 8 0 0 34 
ปริญญาเอก 3 (11*) 7 2 0 12 

รวม 29 15 2 0 46 
หมายเหตุ : * อาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอแบบไมเต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจําปการศึกษา 2560 

จากตาราง พบวา คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการจํานวนท้ังสิ้น 46 คน แบงเปนปริญญา
เอก 12 คน ปริญญาโท จํานวน 34 คน ซ่ึงเปนอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน เม่ือคิด
สัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 26.09 ของจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

บุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ แบงเปนผูชวยศาสตราจารย จํานวน 15 คน รอง
ศาสตราจารย จํานวน 2 คน เม่ือคิดสัดสวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ 36.96 ของ
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  

 

3.2 การวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

3.2.1 จํานวนงานวิจัย 
3.2.1.1 งานวิจัยตามศาสตร  

      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัยตาม
ศาสตร จํานวน 25 เรื่อง ดังแสดงใน ตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
 

ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูดําเนินการวิจัย 
   1. ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเท่ียว

จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.สุภาภรณ  หม่ันหา  

อ.การันต  เจริญสุวรรณ 
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
อ.ชลธิชา แสงงาม 
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร 
อ.วรางค รามบุตร 
 

   2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาและ

วัฒนธรรม ทองถ่ินของชุมชน ตําบลนาบอคําเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว 

ผศ.ราตร ี สิทธิพงษ  

ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 
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ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูดําเนินการวิจัย 
   3. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอใจ

ผูกพันกับงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานของธุรกิจ

ซอฟตแวรในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญ ู

   4. รูปแบบการบรหิารจัดการเครือขายชุมชนในการจัด

กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 

รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ และคณะ 

 

   5. การพัฒนาผลิตภัณฑจากมรดกทางวัฒนธรรมตําบล
ไตรตรึงษ เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

   6. กลยุทธการบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏในกลุมภาคเหนือตอนลาง 

ผศ.ดร.ชาล ี ตระกูล  

   7.Social and Cultural Exstence and Change of 
Paka-Kyaw Wthnic Groups in KamphangPhet Province 

ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษนายะ 

   8. Tourism Route of Historical Park in the Lower 
North of Thailand 

อ.ประพล จิตคติ 

   9. พฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการในการรับฟง

รายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชร 

ดร.ประจักษ  กึกกอง 

อ.ธัญรดี  บุญปน 

   10. การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจากวิถี

ชีวิตเมืองลูกหลวงกําแพงเพชร 

 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

   11. การพัฒนากลยุทธการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับวิสหกิจชุมชน กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

   12. แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในหมูบานโพธิ์

พัฒนา ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน 

อ.ชญานนันท ศิริกิจเสถียร  

อ.วีรวรรณ แจงโม 

อ.นงลักษณ จิ๋วจู  

อ.ชูเกียรติ เนื้อไม 

อ.ประพัสสร บัวเผื่อน 

   13. ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษารายวิชาการ

จัดการเชิงกลยุทธ 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร   

   14. การศึกษาอาหารทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว

ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

วชิรวิทย กรรณิกา 

   15. การตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน อ.วรรณพรรณ รักษชน 

อ.ศิริพร โสมคําภา 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

   16. การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.พิมพผกา  วงศกองแกว 

ผศ.อมรา  ครองแกว 
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ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูดําเนินการวิจัย 
   17. ผลการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาการวางแผนและการควบคุมกําไรของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

   18. ปญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ตําบลลานดอกไมตก 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

   19. การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธธุรกิจท่ีพัก
แรมในจังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ประจักษ  กึกกอง 

   20. ธุรกิจชุมชนท่ีสงผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จังหวัด ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเงิน 

อ.ศิริพร  โสมคําภา 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 

   21. สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ  สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.พิมพผกา  วงศกองแกว 

ผศ.อมรา  ครองแกว 

ผศ.อนุ  ธชัยะพงษ 

   22. การพัฒนาระบบสารสนเทศดานกิจกรรมศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
อ.จักรพันธ  หวาจอย 

อ.มนตรี  ใจแนน 

   23. โมเดลเชิงสาเหตุดานกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกสท่ี
สงผลตอประสิทธิผลในการดําเนินการธุรกิจของสินคาและ
บริการตอวัยรุนไทยผานสื่อออนไลน 

อ.ชูเกียรติ  เนื้อไม 

วิชิต  อูอน 

สุกัญญา  ทิพหา 
   24. ปจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธการวางตําแหนงผลิตภัณฑท่ีมี

ผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 
อ.วรรณพรรณ  รักษชน 

 

   25. ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผูทําบัญชีในประเทศไทย 

อ.เอกวินิต  พรหมรักษา 

  

3.2.1.1 งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  
         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน 14 เรื่อง ดังตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15  แสดงผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ช่ือผลงานวิจัย ช่ือวิจัย 
   1. ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเท่ียว 
จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.สุภาภรณ  หม่ันหา  
อ.การันต  เจริญสุวรรณ 
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
อ.ชลธิชา แสงงาม 
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร 
อ.วรางค รามบุตร 
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ช่ือผลงานวิจัย ช่ือวิจัย 
   2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาและ
วัฒนธรรม ทองถ่ินของชุมชน ตําบลนาบอคําเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

ผศ.ราตร ี สิทธิพงษ  
ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 

   3. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอใจ
ผูกพันกับงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานของธุรกิจ
ซอฟตแวรในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญู 

   4. รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายชุมชนในการจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 

รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ และคณะ 

   5. การพัฒนาผลิตภัณฑจากมรดกทางวัฒนธรรมตําบล
ไตรตรึงษ เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

   6. การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจากวิถี
ชีวิตเมืองลูกหลวงกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

   7. การพัฒนากลยุทธการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับวิสหกิจชุมชน กําแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

   8. แนวทางการจัดการสําหรับผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
อ.วรรณวณัช  ดอนคราม 

   9. แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในหมูบานโพธิ์
พัฒนา ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน 

อ.ชญานนันท  ศิริกิจเสถียร 
อ.วีรวรรณ  แจงโม 
อ.นงลักษณ  จิ๋วจู 
อ.ชูเกียรติ  เนื้อไม 
อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน 

   10. Social and Cultural Exstence and Change of 
Paka-Kyaw Wthnic Groups in KamphangPhet Province 

ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษนายะ 

   11. แนวทางการแกไขปญหาผูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 
อ.พัตราภรณ  อารีเอ้ือ 

   12. การศึกษาอาหารทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 
ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 
วชิรวิทย  กรรณิกา 

   13. การตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของ 
วิสาหกิจชุมชน 

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

   14. แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน
ของตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
อ.ศิริพร  โสมคําภา 
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
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3.2.2  ทุน แหลงทุน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวน 14 

เรื่อง รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,462,455 โดยแบงออกเปน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 9 เรื่อง เปนเงินท้ังสิ้น 1,383,355 บาท งบบํารุงการศึกษา จํานวน 5 
เรื่อง เปนเงินท้ังสิ้น 63,100 บาท และงบของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 8 เรื่อง เปนเงินท้ังสิ้น 16,000 
บาท ดังตารางท่ี 16-17 
 

ตารางท่ี 16  แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
                ของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2561  
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
1 การพัฒนาการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุเพื่อ

ความยั่งยืน จังหวัดกําแพงเพชร  
1.รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  
2.รศ.ดร.วรางคณา  จันทรคง  
3.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
4.อ.ประภัสสร  กลีบประทุม 
5.อ.พัตราภรณ  อารีเอื้อ 
6.นางวัฒนา  นาคนาม 
(326,456 / 6=54,409.33) 
(54,409.33 x 4=217,637.32) 

 

217,637 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

2 การพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไทย  

1. ผศ.ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  
2. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 

 
334,102 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

3  โภชนเภสัชของขาวพันธุพื้นเมืองจังหวดั
กําแพงเพชรที่เหมาะสมกับ วัยเรียนวัยทํางาน 
และวัยผูสูงอายุ  

1.ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ  
2.ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส 
3.อ.ศศิวรรณ  พลายละหาร 
4.ดร.สุรชัย  รัตนสุข 
5.อ.ราตรี  บุม ี
6.อ.พิมพนารา  บรรจง 
7.อ.นันทนัช  ตนบุญ 
(304,052 / 7=43,436) 
(43,436 x 1=43,436) 
 

43,436 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

4 การสรางเครือขายฟนฟวูิถีชวีิตและสืบสานมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุชาวไทย
ภูเขาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก และสุโขทยั  

1.อ.โอกามา  จาแกะ  
2.อ.ธวชินี  ลาลิน 
3.อ.อิสสราพร  ออนบุญ 
4.อ.บุญมา  กุพันธ 
5.อ.ศุภฤทธิ์  ธาราทพิยนรา  
6.อ.สุภาภรณ  หมั่นหา 
(1,225,004 / 6=204,167.33) 
(204,167.33 x 
1=204,167.33) 
 

204,167 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

5 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูสูงอายุในจังหวัด
กําแพงเพชร 

1.ดร.ประจักษ  กกึกอง 
2.อ.ธัญรดี  บุญปน 
3.อ.ศิริพร  โสมคําภา 
4.อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
 

150,000 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
6 กลยุทธการตลาดสําหรับทองเที่ยวมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมของจังหวัดกาํแพงเพชรและจงัหวัด
สุโขทัย 

1.ผศ.ธงชัย  ชอพฤกษา 
2.ผศ.อิสรีย  ดอนคราม 
3.อ.จิระ ประสพธรรม  
4.อ.อมรา  ทองใส 
5.อ.ชัชชัย  ชอพฤกษา 
(130,000 / 5=26,000) 
(26,000 x 2=52,000) 
 

52,000 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

7 การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนทาขนุราม
จังหวัดกําแพงเพชร สูการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค 
 

1.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 
2.อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง 150,000 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

8 แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
ต.ลานดอกไม อ.เมือง  
จ.กําแพงเพชร 

1.อ.อิฐารมย  มิตรสุวรรณสิงหรา 
2.อ.โอกามา  จาแกะ 
3.ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ 
4.ดร.ประจักษ  กกึกอง  
5.อ.พัตราภรณ  อารีเอื้อ 
6.อ.ศิริพร  โสมคําภา 
7.อ.วรรณพรรณ  รักษชน 
8.อ.ประพล  จิตคติ 
9.คุณรัญญา  พงษเสือ 
(ภายนอก) 
(150,000 / 9=16,666.66) 
(16,666.66 x 5=83,333.33) 

 

83,333 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

9 การพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับเกษตรกรผู
ปลูกขาวแบบอินทรียในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร 
 

อ.ศิริพร  โสมคําภา 
148,680 

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ 

รวม 1,383,355  
 

ตารางท่ี 17  แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบบํารุงการศึกษา  
              ประจําปงบประมาณ 2561  
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) 
1 เอกภาพของเว็บไซตสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชรโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยว  

อ.ประพล จติคติ 
20,000 

2  แนวทางการจัดการทางการเงินรานคา 
ริมทางผลผลิตทางการเกษตรในเขต 
ตําบลสระแกว อาํเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร  
 

อ.ศิริพร  โสมคําภา 

20,000 

3 การหาแนวทางในการลดตนทุนจากการลงทุน
รับเหมาปูสนามหญาและการจัดสวนหยอม Finding 
ways to reduce costs from investing in lawn 
and gardening contractors. 

1.ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ  

2.อ.กันยา  มั่นคง  

3.อ.ประพัสสร  บัวเผ่ือน  

(11,000 x 80% = 8,800) 

วิจัยสํารวจ (นอกมหาวิทยาลัย)  

เฉพาะอาชีพ 

8,800 
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ท่ี ช่ือเรื่อง ช่ือผูวิจัย งบประมาณ (บาท) 
4 ผลการใชวิธกีารสอนแบบใชปญหาเปนหลักโดยใช

แหลงเรียนรูในชุมชน รายวิชาสังคมวิทยาและ
จิตวิทยาการส่ือสาร The Effects of Problem-
based Learning by Use the Community 
Resources Sociology and Psychology of 
Communication Courses. 

 

1.ดร.ประจักษ  กกึกอง 100%  
วิจัยในชั้นเรียน 

11,000 

5 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช Chat 
bot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วชิาการบัญชี
เบื้องตน 1 Innovative teaching design using 
Chat bot to enhance learning achievement. 
Accounting 1 

 

1.อ.กันยา  มั่นคง  

2.ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ  

3.อ.ประพัสสร  บัวเผ่ือน  

4.อ.นภาลัย  บุญคําเมือง  

(11,000 x 30% = 3,300) 

3,300 

รวม 63,100 
 

3.2.3 จํานวนอาจารยผูทําวิจัยตออาจารยท้ังหมด 
 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น 46 คน โดยมีผูทําวิจัยท้ังสิ้น จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
78.26 ของผูทําวิจัยตออาจารยท้ังหมด 
 

3.2.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร (แยกฐาน) 
ในป งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2561  คณ ะวิท ย าการจั ด การ มี จํ าน วนผลงาน ตี พิ มพ เผ ยแพ ร  

จํานวน 31 เรื่อง โดยแยกตามฐานการตีพิมพเผยแพร ดังนี้ 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในป 2560 จํานวน 21 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 18 
2. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการะดับชาติท่ีไมอยูในฐาน ในป 2560  
จํานวน 2 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 19 

3. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐาน 
TCI กลุมท่ี 2 ใน ป 2560 จํานวน 3 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 20 

4. ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐาน 
TCI กลุมท่ี 1 ใน ป 2560 จํานวน 4 เรื่อง แสดงในตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 18 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงาน 
               สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในป 2560  
 

ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
1 แนวทางการแก ไขปญหา

ผู สู ง อ า ยุ  ใ น เข ต พ้ื น ท่ี
ไต รต รึ งษ  อํ า เภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม วิชาและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจําป 2560 
ครั้งท่ี 2 ภายใตชื่อ “เศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 

 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร 
อ.พัตราภรณ  อารีเอื้อ 

0.20 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือและ

ความตองการในการรับฟง
รายการวิทยุกระจายเสียง
ของประชาชนในจั งห วัด
กําแพงเพชร 

รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม วิชาและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจําป 2560 
ครั้งท่ี 2 ภายใตชื่อ “เศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
 

ดร.ประจักษ  กึกกอง 
อ.ธัญรดี  บุญปน 

0.20 

3 ก าร พั ฒ น ารู ป แ บ บ ก าร
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจาก
วิ ถี ชี วิ ต เ มื อ ง ลู ก ห ล ว ง
กําแพงเพชร 

(Proceeding) รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0” วันท่ี 27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 0.20 

4 การพัฒนากลยุทธการตลาด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง  สํ าหรับ วิสหกิจ
ชุมชนกําแพงเพชร 

(Proceeding) รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0”  วันท่ี 27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 0.20 

5 แนวทางการจัดการสําหรับ
ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ไต รต รึ งษ  อํ า เภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

(Proceeding) รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0”  วันท่ี 27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
อ.วรรณวณัช  ดอนคราม 

0.20 

6 แนวทางส งเสริม คุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในหมูบานโพธ์ิ
พัฒนา ตําบลคณฑี อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
โดย ใช ห ลั ก ป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน 

(Proceeding) รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0”  วันท่ี 27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อ.ชญานนันท  ศิริกิจเสถียร 
อ.วีรวรรณ  แจงโม 
อ.นงลักษณ  จิ๋วจู 
อ.ชูเกียรติ  เน้ือไม 
อ.ประพัสสร  บัวเผ่ือน 

0.20 

7 การพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาออนไลน 

การประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 
2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย
สหวิทยาการภาคกลาง สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา ครั้งท่ี 3 ภายใตชื่อ "วิจัยสหวิทยาการและ
นวัตกรรมเพ่ือสรรคสรางสังคม และชุมชนอยาง
ยั่งยืน" วันท่ี 31 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ 0.20 

8 ผลของการจัดการเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษารายวิชา การ
จัดการเชิงกลยุทธ 

รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอินทร   0.20 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
9 การศึกษาอาหารทองถิ่นเพ่ือ

ส นั บ ส นุนก ารท อ ง เท่ี ย ว 
ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 
วชิรวิทย  กรรณิกา 

0.20 

10 แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ผลิตภัณ ฑ จากไม สักของ
ชุมชนของตํ าบล โก สัม พี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

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

0.20 

11 การตลาดผลิตภัณ ฑ ข าว
ก ล อ ง งอ ก ข อ ง วิ ส าห กิ จ
ชุมชน 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

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

0.20 

12 การประเมินความพึงพอใจ
ตอห ลัก สูตรบัญ ชีบัณ ฑิ ต 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

อ.พิมพผกา  วงศกองแกว 
ผศ.อมรา  ครองแกว 

0.20 

13 ผ ล ก ารส อ น โด ย ก ารจั ด
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ท่ี มี ต อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการ
วางแผนและการควบคุม
กําไรของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี  4 (Proceeding)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560  ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 0.20 

14 ปญหาและสาเหตุการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ตําบลลานดอกไมตก 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี  4 (Proceeding) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560  ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 0.20 

15 การผลิตส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธธุรกิจท่ีพัก
แรมในจังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี  4 (Proceeding) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560  ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

อ.ประจักษ  กึกกอง 0.20 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ชื่อนักวิจัย 
คา

นํ้าหนัก 
16 ธุรกิจชุมชนท่ีสงผลกระทบ

กับการ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ระดับจังหวัด ภายใตการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
สถานการณทางการเงิน 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี  4 (Proceeding) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560  ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

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

 

0.20 

17 สาเหตุการออกกลางคันของ
นั ก ศึ กษ าห ลัก สู ตร บั ญ ชี
บัณ ฑิ ต ตามทัศนคติของ
นักศึกษาปกติ  สาขาวิชา
ก าร บั ญ ชี  ม ห า วิทย า ลั ย  
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี  4 (Proceeding) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560  ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อ.พิมพผกา  วงศกองแกว 
ผศ.อมรา  ครองแกว 
ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ 

0.20 

18 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานกิจกรรมศึกษา คณะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี  4 (Proceeding) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

อ.จักรพันธ  หวาจอย 
อ.มนตรี  ใจแนน 

0.20 

19 โมเดลเชิงสาเหตุดานกลยุทธ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส ท่ี
สงผลตอประสิทธิผลในการ
ดําเนินการธุรกิจของสินคา
และบริการตอวัยรุนไทยผาน
ส่ือออนไลน 

รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017  “วิจัยจากองคความรูสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน” ระหวาง วันท่ี 25 – 26  ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร 
 

อ.ชูเกียรติ  เน้ือไม 
วิชิต  อูอน 
สุกัญญา  ทิพหา 

0.20 

20 ปจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธการ
วางตําแหนงผลิตภัณฑท่ีมีผล
ตอการดําเนินงานของธุรกิจ 
SMEs ในประเทศไทย 

รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017  “วิจัยจากองคความรูสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน” ระหวาง วันท่ี 25 – 26  ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี ราชมงคลอี สาน     
วิทยาเขตสุรินทร 
 

อ.วรรณพรรณ  รักษชน 
วิชิต  อูอน 
สุกัญญา  ทิพหา 

0.20 

21 ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผู ทําบัญชี ในประเทศ
ไทย 

รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017  “วิจัยจากองคความรูสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน” ระหวาง วันท่ี 25 – 26  ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี ราชมงคลอี สาน     
วิทยาเขตสุรินทร 
 

อ.เอกวินิต  พรหมรักษา 
วิชิต  อูอน 
นนทิพันธุ  ประยูรหงษ 

0.20 

 

 
 
 
 



 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 55 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 55 
 

ตารางท่ี 19 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน    
     รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ 
     ท่ีไมอยูในฐาน ในป 2560  
 

ลําดับ ช่ือเรื่องวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ช่ือนักวิจัย 
คา

น้ําหนัก 
1 Social and Cultural Exstence 

and Change of Paka-Kyaw 
Wthnic Groups in 
KamphangPhet Province 

International Conference on 
Technology and Social Science 
2017 (ICTSS 2017) ณ เมือง Kiryu 
ประเทศญ่ีปุน ในระหวางวันท่ี 10-12 
พฤษภาคม 2560 

ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษนายะ 0.40 

2 Tourism Route of Historical 
Park in the Lower North of 
Thailand 

International Conference on 
Technology and Social Science 
2017 (ICTSS 2017) ณ เมือง Kiryu 
ประเทศญ่ีปุน ในระหวางวันท่ี 10-12 
พฤษภาคม 2560 

Praphol Chitkati 
(อ.ประพล  จิตคติ) 
Phatarawadee Kaijan 
(ภัทรวดี ไกรจันทร) 
Pimpisut Chusuk 

0.40 

 

ตารางท่ี 20 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
                ท่ีปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมท่ี 2 ในป 2560 
 

ลําดับ ช่ือเรื่องวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ช่ือนักวิจัย 
คา

น้ําหนัก 
1 รูปแบบการบริหารจัดการเครือขาย

ชุมชนในการจัดกิจกรรมสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ สํานักวิชา
สั งคมศาสตร   ป ท่ี  10  ฉ บับ พิ เศษ 
กรกฎาคม – ตุลาคม 2560  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทรคง 

 

0.60 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑจากมรดกทาง
วัฒนธรรมตําบลไตรตรึงษ  เพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัด
กําแพงเพชร 

วารสารการวิจัย กาสะลองคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปท่ี 11 
ฉบับท่ี 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –
ธันวาคม 2560 Kasalongkham 
Research Journal Chiangrai 
Rajabhat University Vol.11 No.3 
Spacial Issue July-December 2017 
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตารางท่ี 21 แสดงรายชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
                ท่ีปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมท่ี 1 ในป 2560 
 

ลําดับ ช่ือเรื่องวิจัย แหลงตีพิมพเผยแพร ช่ือนักวิจัย 
คา

น้ําหนัก 
1 การพัฒนากลยุทธการบริหารการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา ภายใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

วารสารสักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 
23(2), 151-164. (2560) ปท่ี 23 
ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560 ช่ือหนวยงาน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

อุดม  เสือดอนกลอย 
รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  
รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ 

 

0.80 

2 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
ของแหลงทองเท่ียว จังหวัด
กําแพงเพชร 

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม ป
ท่ี 10 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560 ชื่อหนวยงาน :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

อ.สุภาภรณ  หม่ันหา  
อ.การันต  เจริญสุวรรณ 
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
อ.ชลธิชา แสงงาม 
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร 
อ.วรางค รามบุตร 

0.80 

3 การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับภูมิปญญาและวัฒนธรรม 
ทองถิ่นของชุมชน ตําบลนาบอคํา 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

วารสารสักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร ปท่ี 
23 ฉบับท่ี 3 เดือน กันยายน-
ธันวาคม 2560 ชื่อหนวยงาน : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ  
ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 

0.80 

4 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยท่ีสงผลตอใจผูกพันกับงาน
และความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานของธุรกิจซอฟตแวร 
ในประเทศไทย 

วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร
และการส่ือสาร ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1  
มกราคม - มิถุนายน 2560 
ช่ือหนวยงาน :  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญู 0.80 

 

3.2.5 เครือขาย 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการสรางเครือขายดานการวิจัยกับ

หนวยงานภายนอก ดังนี้  
       1. คณะฯ มีการจัดทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน  ไดแก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือรวมกันจัดกิจกรรมวิชาการดานการวิจัยและรวมแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานอ่ืน 
ๆ  โดยคณะฯ จะมีการเขารวมกิจกรรมกับเครือขาย ดังนี้ 
               1.1)  คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ปละ 30,000 บาท 
               1.2)  คณะฯ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีรับหนาท่ีจัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดสง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเขารวมกิจกรรม 
               1.3)  คณะฯ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีรับหนาท่ีจัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดสง
บุคลากรของคณะฯ เขารวมนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ 
               โดยการจัดกิจกรรมในแตละป มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือท่ีเปนเครือขายจะผลัดกันเปน
เจาภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซ่ึงในป พ.ศ.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับ
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เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0” 
วันศุกรท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก  
       2. คณะฯ เขารวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร 
 

 3.3 บริการวิชาการแกชุมชน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

3.3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน  
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน 11 โครงการ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการรวมมือกับทองถ่ิน 
 

โครงการ/กิจกรรม ชุมชน/ทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
  1. เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

รศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ  
และคณะ 

55,000 

  2 . ศู น ย พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ
ทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศ 
 

ชุมชนตาง ๆ ในจังหวัด
กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 70,000 

  3. โครงการบ ริการพัฒนา
หมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนทาขุนราม ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท  200,000 

  4. โครงการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนทาขุนรามดานการ
บริหารจัดการกลุม 

ชุมชนทาขุนราม โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารยพลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐศิริ  

38,000 

  5 . การจัดการทางการเงิน
สําหรับชุมชนทองถ่ิน 

ชุมชนหนองหลวง และ 
ชุมชนทาขุนราม  

โปรแกรมวิชาการเงิน 
และการธนาคาร  
อาจารยอนุธิดา  เพชรพิมูล 

38,000 

  6 . โครงการอาสาสมัครนํา
เที่ยว 

ชุมชนทาขุนราม โปรแกรมวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท 

38,000 

  7. การแสดงรวมสมัยเพื่องาน
นิเทศศาสตร 

ชุมชนไตรตรึงษ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 

38,000 

  8 . โค ร ง ก า ร จั ด ทํ า บั ญ ชี
ครัวเรือน เพื่ อเสริมสรางภูมิ
ปญญ าตามแนวคิดป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนในตําบลไตรตรึงษ 
ชุมชนในตําบลทาขุนราม 

  

โปรแกรมวิชาบัญช ี
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ 

 

38,000 

  9. เศรษฐศาสตรบริการวชิาการสู
สังคม (คายเศรษฐศาสตรสัญจร) 

ชุมชนไตรตรึงษ และโรงเรียน
ในเขตพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร/ตาก 

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 
อาจารยชญานนันท 

38,000 
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3.3.2 โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ 
       คณะวิทยาการจัดการมีโครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ จํานวน 1 โครงการ 

ดังนี้ 
1. โครงการการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสรางภูมิปญญาตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ โปรแกรมวิชาบัญชี 
 

3.3.3 เครือขายดานการบริการวิชาการแกชุมชน 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการสรางเครือขายดานการบริการ

วิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือรวมกันจัดโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  
1. คณะวิทยาการจัดการรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ

นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งท่ี 14 “สรางโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” ประจําป
งบประมาณ 2561 วันท่ี 25-26 มกราคม 2561 ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดย
โปรแกรมวิชาฯ ของคณะวิทยาการไดจัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาใหกับนักเรียนและประชาชนท่ัวไปไดชม 

2. คณะฯ ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการใหกับชุมชนภายใตการดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขุนราม ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการบริการพัฒนาหมูบาน
ทองเที่ยวโดยชุมชน 2) โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน 3) ทาขุนรามดานการบริหารจัดการกลุม 4) 
การจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนทองถิ่น 5) โครงการอาสาสมัครนําเที่ยว 6) คอมพิวเตอรธุรกิจ
บริการวิชาการสูชุมชน 

3. คณะฯ รวมกับสํานักบริการจัดหารายไดและองคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม
ในการจัดตลาดเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑของประชาชนในตําบลทาขุนราม และเพ่ือใหประชาชนในตําบลทา
ขุนรามมีรายไดเพ่ิมข้ึน ในชื่อ “ตลาดทองเท่ียว 3 วิถี ท่ีทาขุนราม”  
 

3.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการไดมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ 2561 โดยรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังหัวขอ
ตอไปนี้ 

3.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ช่ือโครงการ/กิจกรรม สถานท่ี 
1 4 ตุลาคม 2560 ประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน "ดอกไมจันทน 

ดอกไมใจ ถวายพอของแผนดิน"  
หองภัตตาคาร ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ  

2 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 วิทยาการลอยกระทง ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ
 

3 6-7 ธันวาคม 2560 งานราชภัฏถนนคนดิน สงเสริมศลิปวัฒนธรรม ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ

โครงการ/กิจกรรม ชุมชน/ทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
  10. คอมพิวเตอรธุรกิจบริการ
วิชาการสูชุมชน 

ชุมชนทาขุนราม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ อาจารยฉัตรชัย 

38,000 

  11. การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 

ชุมชนตาง ๆ ในจังหวัด
กําแพงเพชร  

โปรแกรมวิชาการตลาด 
ผศ.อิสรีย  ดอนคราม  

38,000 

รวม 629,000 



 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 59 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 59 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ช่ือโครงการ/กิจกรรม สถานท่ี 
“ตลาดนัดคนไทย สวมใสผาทอ” 

4 13 - 15 ธันวาคม 2560 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

5 28 ธันวาคม 2560 พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปญญาบดีข้ึนประดิษฐาน 
ณ ศาลาปฏิบัติธรรมริมนํ้า 

ศาลาปฏิบัติธรรมรมินํ้า 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

6 5 – 6 มกราคม 2561 วิทยาการเรยีนรูสูวิถีชุมชน หมูบานทาขุนราม ต.ทาขุนราม  
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

7 11 มกราคม 2561 ทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญคณะ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

8 20 – 21 มีนาคม 2561 การประกวดมารยาทไทย ชิงถวยพระราชทานพระ
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาต ุ

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
จ.กรุงเทพมหานคร 

9 22 มีนาคม 2561 โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(การสวดมนต น่ังสมาธิ ฟงธรรม) 

ศาลาปฏิบัติธรรมพระพุทธวิธาน
ปญญาบด ี
 

10 24 มีนาคม 2561 บายศรสีูขวัญสานสัมพันธนองพ่ีวิทยาการจัดการ หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 3  
อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ

11 27 มีนาคม 2561 การรอยมาลัยดวยดอกไมสด และการทําขนม 
เบ้ืองญวน 

พิพิธภัณฑสถานเฉลมิพระเกียรต ิ
จังหวัดกําแพงเพชร และสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

12 29 – 31 มีนาคม 2561 เครือขายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม และชุมชน
ตนแบบการจดัการทองเท่ียวโดย
ชุมชนอยางยั่งยืนบานสันลมจอย 

13 30 – 31 มีนาคม 2561 กิจกรรมหมูบานทองเท่ียวตลาด 3 วิถีท่ีทาขุนราม หมูบานทาขุนราม ต.ทาขุนราม  
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

14 31 มีนาคม – 2 เมษายน 
2561 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป
อาเซียน เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ
มรดกไทย 

หองลีลาวดี อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

15 2 เมษายน 2561 พิธีเทิดพระเกียรติวันอนุรักษมรดกไทย เน่ืองใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

พิพิธภัณฑสถานเฉลมิพระเกียรต ิ
จังหวัดกําแพงเพชร 

16 2 เมษายน 2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันอนุรักษมรดกไทย 
“มรดกการกินถ่ินไทย เช่ือมสายใยสูอาเซยีน” 

พิพิธภัณฑสถานเฉลมิพระเกียรต ิ
จังหวัดกําแพงเพชร 

17 19 เมษายน 2561 สงกรานตราชภัฏ “สงกรานตฮาเฮ บพเพอาละวาด” 
 

ลานกิจกรรม ช้ัน 1 อาคาร 14 

18 19 เมษายน 2561 กิจกรรมรดนํ้าดําหัวอดีตคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

บานพัก ผศ.สุวัฒน นาคณาคุปต 

19 27 มิถุนายน 2561 พิธีบายศรีสูขวัญสานสัมพันธสักทองคลองใจ  หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 3 



 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 60 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 60 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ช่ือโครงการ/กิจกรรม สถานท่ี 
 

20 29 มิถุนายน 2561 กิจกรรม “สักทองพานองหมพระธาตุ” วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 
21 30 มถุนายน 2561 พิธีอัญเชิญและประดับเข็มตราพระราชลญัจกร หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 3  
22 4 กรกฎาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (พิธีบายศรีสูขวัญ) หอประชุมรตันอาภา  
23 16 กรกฎาคม 2561 โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม...เอกลักษณไทย” คณะศิกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
24 19 กรกฎาคม 2561 พิธีไหวครูคณะวิทยาการจัดการ หอประชุมรตันอาภา 
25 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 

28 รูป และกิจกรรมปลูกตนไม เฉิลมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เน่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา 66 
พรรษา  
 

ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

26 25 กรกฎาคม 2561 พิธีเฉิลมพระเกียรติสมเดจ็พระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระ
บารมีท่ัวหลา” 

หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 3  
อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

27 25 กรกฎาคม 2561 พิธีสวดมนตถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 

ศาลาปฏิบัติธรรมรมินํ้า  
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

28 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง  
จ.กําแพงเพชร 

29 5 สิงหาคม 2561 สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ  
และหอประชุมรตันอาภา 

30 8 สิงหาคม 2561 พิ ธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิ ริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
 

หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 3 
อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ

31 12 สิงหาคม 2561 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  

ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย  

32 20 – 21 กันยายน 2561 โค รงก ารมห า วิท ย าลั ย รามคํ าแห ง อ นุ รั ก ษ 
เอกลักษณวัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาท
ไทย” ระดับอุดมศึกษา (ท่ัวประเทศ) ครั้งท่ี 6 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

33 28 กันยายน 2561 มุทิตาจิตแดอาจารยผูเกษียณอายรุาชการ  หอประชุมรตันอาภา 
34 29 กันยายน 2561 พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 

45 ป “คนของพระราชา ขาของแผนดิน” 
หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน  3  
อาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ

35 29 กันยายน 2561 พีธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีถวายบังคม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร  

ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชต ิ
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3.4.2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ในปท่ีผานมาคณะวิทยาการจัดการไดรวมกับสํานักบริการวิขาการและจัดหารายไดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการเปดหมูบานทองเท่ียว 3 วิถี ตําบลทาขุนราม โดยตองการ
เผยแพรประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในแงของการประกอบ
อาชีพ และภูมิปญญาอาหารพ้ืนบาน โดยโครงการนี้ยังดําเนินตอยอดมาสูการเปดตลาดทองเท่ียว 3 วิถีทาขุน
รามดวย  นอกจากนี้แลวคณะวิทยาการจัดการ ยังไดมีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินรวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ โดยจัดทําเปนกิจกรรม/
โครงการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป อาทิ กิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ีวิทยาการจัดการ กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมทํากระทงอยางไทยดวยใบตองและวัสดุ
ธรรมชาติ กิจกรรมสงกรานตราชภัฏ และกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา เปนตน 

 

3.4.3 งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน และเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น 
  3.4.3.1 งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน 
      ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการไดมีผลงานวิจัยสรางสรรคท่ีมุงเนนการ

เผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท และนายวชิรวิทย กรรณิกา ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมและเสนทางการทองเท่ียวของชุมชนทาขุนราม ตําบลทาขุนราม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงชุมชนทาขุนรามจัดเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีทรัพยากรการทองเท่ียวทางดาน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และมีวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรมในชุมชน ไดแก วัฒนธรรมภาคกลาง วัฒนธรรม
ภาคเหนือวัฒนธรรมภาคอีสาน จนทําใหชุมชนทาขุนรามไดชื่อวา เปนชุมชน 3 วิถีวัฒนธรรม ซ่ึงวัฒนธรรมท่ี
โดดเดนเปนอัตลักษณของตําบลทาขุนรามสามารถนํามาใชในการดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหไปเท่ียวชม 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรม และเสนทางการทองเท่ียวของชุมชนทาขุนราม ตําบลทาขุนราม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน ผูนําชุมชน และนักทองเท่ียว เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กิจกรรม 
และเสนทางการทองเท่ียวของชุมชนทาขุนรามมี 7 จุด ไดแก ฝายทากระดาน ผลิตภัณฑรูปปนมังกรจากข้ี
เลื่อย และบานเรือนไทย หมูบานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  วัดอุทุมพร  จุดอนุรักษควายไทย วัดตะเคียนทอง และ
วัดบานใหมสุวรรณภูมิ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจัดเปนขอมูลในการประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมทองถ่ินตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีทําใหนักทองเท่ียวไดรูจักและสามารถจัด
ใหเปนแหลงทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของงจังหวัดกําแพงเพชรไดอีกดวย 

  3.4.3.2 การเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/บุคลากรเขารวมกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพรอมมีการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยกิจกรรมท่ีขับเคลื่อน
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ไดแก  

1. คณะการดําเนินกิจกรรมข้ึนเอง  คณะฯไดจัดโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือใหนักศึกษาเขารวมและเปนการสงเสริมใหตะหนักและเห็นความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เชน กิจกรรมทํากระทง  การทําพานไหวครู  การเขารวมปฏิบัติธรรมของนักศึกษา

โปรแกรมตางๆ  ฯลฯ  โดยกิจกรรมดังกลาว ไดดําเนินการเผยแพรกิจกรรมผานสื่อของคณะดังนี้ 
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- เผยแพรผาน Website ของคณะวิทยาการจัดการ          

http://management.kpru.ac.th/  

- เผยแพรผาน Facebook ของคณะวิทยาการจัดการ 

https://www.facebook.com/mngkpru/  

- เผยแพรผาน page ของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

https://www.facebook.com/safmkpru/?ref=br_rs   

2. การรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะฯรวมกับหนวยงานภายใน 

เชน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม งานวิเทศและกิจการอาเซียน ในการสงตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมในตางประเทศ ซ่ึงกิจกรรมของโครงการจะมีการจัดแสดง

ศิลปวัฒนธรรม เชน การรําไทย ไดมีการนําเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรกับนานาประเทศ เชน 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสวีเดน เปนตน  

3. การรวมมือกับหนวยงานภายนอก คณะฯโดยไดเขาไปมีสวนรวมโดยการสง

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก อาทิเชน ชุมชน หนวยงานของจังหวัด ซ่ึง

รูปแบบกิจกรรมดังกลาวจัดเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรกิจกรรมท่ีสะทอนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอสาธารณชน เชน งานแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสารทไทยกลวยไขกําแพงเพชร  ประเพณีนบพระเลน

เพลง ฯลฯ เปนตน       

3.4.4 เครือขาย 
 คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินกิจกรรมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตางๆ อาทิเชน สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร สํานักวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ฯลฯ นอกจากนี้แลว คณะวิทยาการจัดการไดใหการสนับสนุนเครือขายในระดับมหาวิทยาลัยโดยจัดสง
นักศึกษา/บุคลากรเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมกับ University of Kuala Lumpur ณ 
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางแดน และ
โครงการประกวดดานมารยาทไทย ในความดูแลของสํานักศิลปและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 
 

3.5 การบริหารจัดการ 
3.5.1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน 

  คณะวิทยาการจัดการมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน โดย
สามารถแบงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย ไดแก 
1.1 ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) เปนระบบสารสนเทศท่ีรายงานการ

เบิกจายงบประมาณดานแผนงานและการเงิน  
1.2 ระบบสารสารเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (KPRU MIS) เปนระบบ

สารสนเทศท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนําขอมูลจากสวนกลางไป
แสดงผล 
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1.3 ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (Binary Documents) เปนระบบสารสนเทศ
ในการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ 

1.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) เปนระบบท่ีใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1.5 ระบบการขอไปราชการและการลา (E – Personal) เปนระบบท่ีใชในการ
จัดการเรื่องไปราชการและการลาของบุคลากร 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยคณะ ไดแก 
2.1 การพัฒนาเว็ปไซตคณะ เพ่ือการประชาสัมพันธคณะ หลักสูตร ขาวสาร และ

กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เชน ภาพกิจกรรม ผลงานนักศึกษา และการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ เปนตน 

2.2 ระบบการจัดสง มคอ.3 และมคอ.5 เพ่ือเปนการติดตามรายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification) ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต ละรายวิชาเพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีวางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร และการรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา 

2.3 ระบบสารบรรณเพ่ือการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อสังคมออนไลน เพ่ือเปนการลด
การประชุม ลดเอกสาร ลดเวลาท่ีจะตองใชในการเวียนหนังสือ 

นอกจากนี้ คณะยังใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารกับบุคลากรภายในองคกร เชน ระบบ 
Line Facebook หรือทาง Email เพ่ือความคลองตัวและความรวดเร็วในการสื่อสาร 

 

3.5.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
การบริหารทรัพยากรมนุษยของคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร

มนุษย แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจําป 2556 – 2560) และมีโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผน  ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร :  
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือความเชี่ยวชาญในอาชีพ พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาการจัดการ 
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ใหมีคุณภาพและกาวหนาในสายงานของบุคลากรทุกระดับ 
2. พัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีตามพันธกิจ 
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตและการทํางานท่ีดี 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความกาวหนาตามสายงาน 
2. ผลักดันใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

 

 เปาประสงค 
1. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองและความกาวหนาในสายงาน 
2. หนวยงานมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางาน 
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความกาวหนาตามสายงาน 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
59 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. สงเสรมิให
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

1. รอยละของ
บุคลากรท่ีมีการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ 

รอยละ 80 

พัฒนาบุคลากร ค ณ ะ /ม ห า วิท ย าลั ย  
ราชภัฏแมสอด 

2. เสริมสราง
สมรรถนะดาน
การวิจัย 

1. จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยใน
ปงบประมาณ 

ทุน 2 
1. สนับสนุนทุนวิจัย 
2. พัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัย และการเขียนบทความ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันใหบุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 
  

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 
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โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. สงเสรมิใหเกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
การทํางาน 

1. จํานวนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการทํางาน 

เรื่อง 1 1. จัดการความรู 
2. หน่ึงโปรแกรมวิชาหน่ึง 
นวัตกรรม 
3. นําเสนอแนวปฏิบัติท่ีด ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
ทุกโปรแกรมวิชา/ 
สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 
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โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ 
และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

1. ระดับผลการ
ประเมินตนเองดาน
การจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

คะแนน 2.51 พัฒนาจรรยาบรรณ
ขาราชการและบุคลากร 

สํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

 2. จํานวนกิจกรรมท่ี
สงเสริมคณุภาพชีวิต 

คน 5 ตรวจสุขภาพประจําป  สํานักงานอธิการบด ี

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สายสนับสนุน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความกาวหนาตามสายงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 
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โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. สงเสรมิให
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

1. รอยละของ
บุคลากรท่ีมีการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ 

รอยละ 80 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

2. เสริมสราง
สมรรถนะดาน
การวิจัย 

2. จํานวนทุนวิจัยใน
ปงบประมาณ 

ทุน 1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
สถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันใหบุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
59 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. สงเสรมิใหเกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
การทํางาน 

1. จํานวนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการทํางาน 

เรื่อง 1 1. จัดการความรู 
2. นําเสนอแนวปฏิบัติท่ีด ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
ทุกโปรแกรมวิชา/ 
สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย 
58 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

1. ระดับผลการ
ประเมินตนเองดาน
การจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

คะแนน 2.51 พัฒนาจรรยาบรรณ
ขาราชการและ
บุคลากร 

สํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการงานการเจาหนาท่ี 

 2. จํานวนกิจกรรมท่ี
สงเสริมคณุภาพชีวิต 

คน 5 ตรวจสุขภาพประจําป  
รวมแขงขันกีฬา
ระหวางสถาบัน 

สํานักงานอธิการบด ี

  

การบริหารทรัพยากรมนุษย ไดมีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การวางแผน
กําลังคน การจัดคนเขาทํางาน การฝกอบรมและพัฒนา การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการรักษาความสัมพันธ  ดังภาพท่ี 1  

 
 

 
 
 

  

ภาพท่ี 1 กระบวนการการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 

   จากภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ในการดําเนินการ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
สําหรับบุคลากรสายวิชาการทางคณะไดวางแผนในการท่ีใหไดมาซ่ึงคณาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 ทานและ
มีคุณสมบัติตามท่ี สกอ.กําหนด โดย 2) การจัดหาคนเขาทํางานไดใชระบบรวมกับทางมหาวิทยาลัย สําหรับ
สายสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังตามมาตรฐานเทากันทุกคณะ สวนการจัดคน
เขาทํางานในงานตางๆ ของคณะไดมอบหมายโดยผานรองคณบดีฝายตางๆ ดูแลรับผิดชอบงานภายใตรอง
คณบดีแตละทาน และแตงตั้งหัวหนางานตามความเหมาะสมและทําหนังสือเวียนเพ่ือใหคณาจารยเลือกทํางาน
ท่ีตนถนัดตามภาระงานตาง ๆ ของคณะท่ีกําหนดไว 3) การฝกอบรมและการพัฒนา ในมีนโยบายใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรมและพัฒนาท้ังดานสายวิชาการและสายวิชาชีพตามศาสตรหรือภาระงานท่ีบุคลากร
รับผิดชอบ สนับสนุนใหอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเรียนตอในระดับปริญญาเอกท่ี
ตรงกับสาขาของตนเองและในสวนของการพัฒนาเพ่ือใหคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ทางคณะไดมี

การ
วางแผน

ทรัพยากร
มนุษย 

การจัดคน
เขาทํางาน 

การ
ฝกอบรม
และการ
พัฒนา 

การจาย
คาตอบแทน 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

การรักษา
ความสัมพันธ 
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โครงการท่ีสงเสริมความรู และการใหคําปรึกษา อีกท้ังสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการท่ีทางมหาวิทยาลัยจัด ข้ึน   และนอกจากนี้ ยั งใชวิธีการการจัดการความรู  (Knowledge 
Management) เพ่ือพัฒนาอาจารย เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการเรียนการสอนกับการใหบริการ
วิชาการ การวิจัย เปนตน ท้ังนี้ทางคณะไดรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคณาจารยปละ 5,000 บาท และ
สายสนับสนุนปละ 3,000 บาท ซ่ึงถือวาไมเพียงพอ แตแกปญหาโดยการเขารับการอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัย
จัด หรือแหลงท่ีไมเสียคาใชจายในการเขารับการฝกอบรมรวมดวย 3) การจายคาตอบแทน ไดจายคาตอบแทน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับโครงการกิจกรรมตางๆ ท่ีบุคลากรได
ดําเนินการไดมีการสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม และตัวชีวัด สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
(ปละ 2 ครั้ง) ไดมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจและประเมินตามหลักฐานโดยผานระบบอิเล็คทรอนิคของ
มหาวิทยาลัย และ 5) การรักษาความสัมพันธ ทางคณะไดมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ เชน การทําบุญปใหม งานเลี้ยงปใหม การสงเสริม
ใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธของมหาวิทยาลัยเปนตน 

 คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  โดยคณะมีสวนรวมในการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือใหมี
ทรัพยากรมีเพียงพอท้ังดานคุณภาพและปริมาณ ในการมีทรัพยากรบสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวยข้ันตอน การวางแผน การจัดคน
เขาทํางาน การฝกอบรมและพัฒนา การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษา
ความสัมพันธ  ดังแสดงในภาพ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้ทางคณะได (1) วางแผนทรัพยากรมนุษยรวมกับมหาวิทยาลัย โดยอยางนอยตองมี
คณาจารยท่ีเปนศักยภาพของหลักสูตรครบตามเกณฑท่ีกําหนด สวนบุคลากรสายสนับสนุนไดมีการพิจารณา
เพ่ือวางแผนและจัดอัตรากําลังรวมกับมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย (2) การจัดกําลังคนไดมีการสรรหา
อยางเปนทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหาอยางไมเปนทางการโดยคณะและสาขาวิชา สวนการ
คัดเลือกนั้นทางคณะไดมีสวนรวมในการออกขอสอบในรายวิชาของสาขาและรวมเปนคณะกรรมการสัมภาษณ 
(3) การฝกอบรมและพัฒนา มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดงบประมาณพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัยโดยสายวิชาการไดรับงบประมาณ 5,000 บาทตอคน สายสนับสนุนไดรับ
งบประมาณ 3,000 บาทตอคน ในการท่ีจะเลือกพัฒนาตนเองในดานวิชาการและวิชาชีพ (4) การจาย
คาตอบแทนเปนสวนท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดขอบโดยตรง (5) การประเมินผลปฏิบัติงานคณะไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย และ (6) การรักษา
ความสัมพันธ คณะไดมีการจัดกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เชน งาน
ปใหม งานทําบุญ  และการจัดของเยี่ยมสําหรับบุคลากรท่ีคลอดบุตร ตลอดจนมีการสรางแรงจูงใจในดานตาง 
ๆ เชนการมีงบประมาณสนับสนุนการทําการวิจัย เปนตน ท้ังนี้ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยจะ

การ
วางแผน

ทรัพยากร
มนุษย  

(1) 

การจัดคน
เขาทํางาน 

 
 
 

(2) 

การ
ฝกอบรม
และการ
พัฒนา 

(3) 

การจาย
คาตอบแทน 

 
 

 

(4) 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
 
 

(5) 

การรักษา
ความสัมพันธ 

 
 
 

(6) 
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ติดตามตามแผนท่ีวางไว สวนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใชงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนท่ีผานกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยไดจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2556-2560  
และแผนการบริหารและพัฒนาบคุลากรปการศึกษา 2560  โดยไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน ดังนี้  

  1) แผนบริหารบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนดานวุฒิการศึกษาเปนรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเปนรายบุคคลแลวนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ   

  2) แผนบริหารบุคลากรสายสอนดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเปนรายบุคคลแลวนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ  

  3) แผนความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเปน
รายบุคคล โดยการสํารวจจากบุคลากรเปนรายบุคคลแลวนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ   

  4) แผนกรอบอัตรากําลังสายสอนและสายสนับสนุน โดยแตละโปรแกรมวิชาไดดําเนินการ
วิเคราะหอัตรากําลังท้ังสายสอนและสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน สวนสํานักงานคณบดีดําเนินการ
วิเคราะหอัตรากําลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน แลวคณะรวบรวมนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ 

  5) แผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก โดยพิจารณาจากแบบสํารวจการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการรวมดวย 

  ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท้ังแผนระยะ 5 ป และแผนประจําป
งบประมาณนั้นไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และผูรับผิดชอบของแตละกลยุทธไวอยางชัดเจน 

  คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว พรอมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน
และสายสนับสนุน โดยคณะไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุก
ปงบประมาณแลวนําผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกปงบประมาณ โดยใน
ปงบประมาณ 2559-2560 นั้น คณะไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จและสรุปการประเมินผลความสําเร็จ
ของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนใน
แตละปงบประมาณ คือ  

  1.  ดานอัตรากําลัง กําหนดใหทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการกําหนดให
อยางนอยมีจํานวน 5 คน ในแตละหลักสูตรท่ีเปดสอนในปนั้น  

  2. ดานการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย   

   2.1  ผลักดันใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   

   2.2 กําหนดใหสายสนับสนุนและสายสอนเขารับการอบรมดานวิชาการ วิชาชีพ ท่ีตรง
สาขาหรืองานท่ีปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
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   2.3 อาจารยท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานทางวิชาการ
อบรม สัมมนา และดูงานท้ังในและตางประเทศ ในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไมนอยกวา รอยละ 40 ของ
จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด   

   2.4 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน ในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน
ท้ังหมด 

  คณะฯ ไดดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุน ดังนี้ 

1. ดานอัตรากําลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการกําหนดใหอยางนอย
มีจํานวน 5 คน ในแตละหลักสูตรท่ีเปดสอนในป 2560 ดังนี้     

    โปรแกรมวิชาบัญชี                 มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  6    คน 
    โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป    มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  8    คน 
    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 
    โปรแกรมวิชาการตลาด             มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  6    คน 
    โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรฯ       มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 
    โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 
    โปรแกรมนิเทศศาสตร              มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  6    คน 
    โปรแกรมวิชาการทองเท่ียวฯ       มีอาจารยประจําท่ีอยูปฏิบัติราชการ  จํานวน  5    คน 

     ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติในดานอัตรากําลัง รอยละ 100 
  2. ดานการพัฒนาบุคลากร  
   2.1 ผลักดันใหอาจารยของคณะฯ ไดรับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการสํารวจความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ดัง
ตารางตอไปนี้ 

โปรแกรมวิชา 
ปท่ีแสดงความตองการศึกษาตอ ป.เอก หมายเหตุ อาจารยท่ีกําลังศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกและยังไมสําเร็จการศึกษา ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 
การบัญชี - - - - - 1. อาจารยเอกวินิต  พรหมรักษา 
การจัดการท่ัวไป   - - - - - 1. อาจารยพิมกาญดา  จันดาหัวดง  

2. อาจารยประภัสสร  กลีบประทุม 
คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - 4 1. อาจารยพลอยพรรณ  สอนสุวิทย 
การตลาด - - - - - 1. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน  

2. อาจารยชูเกียรติ เน้ือไม 
เศรษฐศาสตรฯ - - 2 1 - - 
การเงินการธนาคาร - 2 - - 1 1. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา 

2. อาจารยศิริพร โสมคําภา 
นิเทศศาสตร             - - - - - 1. อาจารยพิมพนารา บรรจง 
การทองเท่ียวและการโรงแรม - 2 - - - 1. อาจารยยุชิตา กันหามิ่ง 

2. อาจารยประพล  จิตคต ิ
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ในปการศึกษา 2560 มีอาจารยท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ขณะนี้มี
อาจารยท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกและยังไมจบการศึกษาอยู จํานวน 11 คน ซ่ึงคณะฯ มีสวนในการ
ผลักดันใหอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของคณะฯ ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  ผลการสํารวจความตองการสงผลงานวิชาการของบุคลากรสายสอนคณะวิทยาการจัดการ    
ดังตารางตอไปนี้ 
 

สาขาวิชา 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

59 60 61 62 63 59 60 61 62 63 
บัญชี - - 1 - 3 - - - - - 
วิชาการจัดการท่ัวไป   1 - 2 - - - - 1 - - 
คอมพิวเตอรธุรกิจ - - 2 - 1 - - - - 4 
การตลาด - - 1 - - 1 - 1 - - 
เศรษฐศาสตร - - 1 1 1 - - 1 1 - 
วิชาการเงินการธนาคาร 1 - 2 - - - - - - - 
นิเทศศาสตร             2 - - 1 - - - - - - 
การทองเท่ียวและการโรงแรม - 1 - 1 - - - - - - 

 

ในปงบประมาณ 2561  มีอาจารยท่ีสงผลงานวิชาการ ดังนี้ คือ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 3 คน ซ่ึงอยูระหวางการตรวจและประเมินผล โดย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีนําเสนอ ก.พ.อ. 
อาจารยประพล  จติคติ การทองเท่ียวและการโรงแรม 15 มิ.ย. 2559 
อาจารยประจักษ  กึกกอง นิเทศศาสตร 22 ก.ค. 2559 
อาจารยจักรพันธ  หวาจอย คอมพิวเตอร 27 ก.ย. 2560 
อาจารยอนันธิตรา ดอนบันเทา การเงินและการธนาคาร 21 ส.ค. 2561 
อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ การจัดการท่ัวไป 3 ก.ย. 2561 
อาจารยพิมพผกา วงศกองแกว การบัญชี 3 ก.ย. 2561 
อาจารยชญานนันท ศิริกิจเสถียร เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 ก.ย. 2561 
อาจารย ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ การเงินและการธนาคาร 21 ก.ย. 2561 
อาจารยศิริพร โสมคําภา การเงินและการธนาคาร 9 ต.ค. 2561 
อาจารยชลธิชา แสงงาม คอมพิวเตอรธุรกิจ 10 ต.ค. 2561 
อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย การจัดการท่ัวไป 11 ต.ค. 2561 
อาจารยพิมกาญดา จันดาหัวดง การจัดการท่ัวไป 16 ต.ค. 2561 
อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวิทย คอมพิวเตอรธุรกิจ 16 ต.ค. 2561 
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา การทองเท่ียวและการโรงแรม 17 ต.ค. 2561 
อาจารยวรรณพรรณ รักษชน การตลาด 18 ต.ค. 2561 
อาจารยอนุธิดา เพชรพิมูล การเงินและการธนาคาร 18 ต.ค. 2561 
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  ระดับรองศาสตราจารย  จํานวน 2 คน ซ่ึงอยูระหวางการตรวจและประเมินผล โดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีนําเสนอ ก.พ.อ. 
นางเพชรา  บุดสีทา การตลาด 5 พ.ย. 2558 
นางปาณสิรา จรัญวิญู การจัดการท่ัวไป 3 ก.ย. 2561 

 

  ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารยท่ีสงผลงานวิชาการ เปนไปตามแผนท่ีวางไว รอยละ 100 
2.2 กําหนดใหสายสนับสนุนและสายสอนเขารับการอบรมดานวิชาการ วิชาชีพท่ีตรง

สาขาหรืองานท่ีปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง  โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณใหสายสอนรายละ 5,000 บาท 
และสายสนับสนุนรายละ 3,000 บาท โดยมีบุคลากรเขารับการอบรมดานวิชาการ วิชาชีพท่ีตรงสาขาหรืองานท่ี
ปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1 บุคลากรสายสอน จํานวน 46 คน ท่ีเขาเขารับการอบรมดานวิชาการ 
วิชาชีพท่ีตรงสาขาหรืองานท่ีปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 100 

2.2.2 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน ท่ีเขาเขารับการอบรมดาน
วิชาการ วิชาชีพท่ีตรงสาขาหรืองานท่ีปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100 

 ซ่ึงในการกํากับ ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน การ
ดําเนินงานท้ังหมดจะอยูภายใตการดูแลความรับผิดชอบของผูบริหารของคณะท่ีมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา
และคอยแนะนําใหผลงานมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ 

 

3.5.3 แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
 

ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได มีการดําเนินการ เพ่ือให ไดมาซ่ึงแผนพัฒนา                     
คณะวิทยาการจัดการ ดังนี ้

1. การประชุมคณาจารย เพ่ือรวมกันวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค 
และจัดทําแผนพัฒนาคณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร แผน ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน
ระดับมหาวิทยาลัย และเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเปน
ผลกระทบรอบดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ท้ังระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน เพ่ือ
นํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธในการบริหารงาน   

2. การประชุมท่ีปรึกษา รองคณบดี และหัวหนางานเพ่ือใหจัดทําโครงการในการ
พัฒนางาน พัฒนานักศึกษา ตามท่ีไดรับมอบหมายและจัดทําโครงการในระดับคณะ หรือกระตุนใหโปรแกรม
วิชาทําโครงการท่ีเก่ียวของ เชน โครงการพัฒนานักศึกษาในดานท่ีเปนปญหา โครงการท่ีเก่ียวของกับ
เอกลักษณของคณะ ฯลฯ 

3. แผนกลยุทธในการพัฒนาหนวยงาน ท่ีไดจากการมีสวนรวมของคณาจารยและ
บุคลากร สาระสําคัญของแผนพัฒนาคณะ ดังนี้  

 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 
       ปรัชญา: 

        บูรณาการความรู สูชุมชน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
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ปณิธาน: 
        สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยาง
เปนระบบ เพ่ือพบความกาวหนา พัฒนาทองถ่ินและสังคม 
         

วิสัยทัศน: 
        มุงเนนวิชาการ วิชาชีพดานการบริหาร เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

      

อัตลักษณ: 
       คือ “บัณฑิตจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน” 

 

       นิยาม:  
          1. บัณฑิตจิตอาสา หมายถึง บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีท้ังแรงกาย เวลา ทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมใหเกิด 
ประโยชนและความสุขมากข้ึน โดยไมหวังผลตอบแทน  

          2. สรางสรรคปญญา หมายถึง การเปนผูใฝรูใฝเรียน รักการอาน สะสม และเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผานผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐคิดคน การพูด 
การแสดงในเวทีวิชาการตางๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  

          3. พัฒนาทองถ่ิน หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสรางโอกาสหรือ
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ชุมชน สังคมใหดีข้ึน  

      

เอกลักษณ:  
       คือ “บัณฑิตจิตบริการ” 
 

          นิยาม: 
บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการใหบริการเพื่อประโยชนสวนรวมดวย

ความประทับใจ 
     

พันธกิจ: 
      1. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน  
      2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ  
      3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
      4. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

 

      เปาประสงค: 
      1. พัฒนาสังคมทองถ่ินใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได  
      2. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
      3. นักศึกษา บุคลากร มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
      4. มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 

      คานิยมหลัก: “HAPPY” 
      H: Human Resource  ทรัพยากรมนุษยท่ีดี 
     A: Activeness   ความกระตือรือรน 
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      P: Participation  รวมแรงรวมใจ 
      P: Practitioner   นักปฏิบัติ 
      Y: Yield   ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ 
 

      คุณลักษณะบัณฑิต: 
       1. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดม่ันในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

      2. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      3. มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
      4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได  
      5. มีความรับผิดชอบ อดทน ซ่ือสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจ
สัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมทองถ่ิน 

1. พัฒนาสังคมทองถ่ินใหเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได 
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 
2. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
มีการนําผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน ในการ
พัฒนาสังคมทองถ่ิน 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแก
ชุมชนทองถ่ิน 

2 . การยกระดั บ คุณ ภ าพ และ
มาตรฐานการผลิตบัณ ฑิตให มี
คุณภาพ และมีคุณธรรม 

1 . ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ท่ี มี คุณ ภ าพ  มี
คุณธรรม และเปนท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย 
3. สรางเครือขายการผลิตบัณฑิต
ดานการบริหาร 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาองคการให มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี 
2. สรางวัฒนธรรมองคกรให เปน
องคกรแหงการเรียนรู และนวัตกรรม 

 
 

3.5.4 การบริหารงบประมาณ (มีการดําเนินการหรือวิธีการอยางไรเพ่ือใหเกิดประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)  
  ในสวนการบริหารงบประมาณ จัดเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด โดยเปนการเปลี่ยน
แผนงานใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรม  ซ่ึงผูบริหารของทุกสวนในหนวยงานตางๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีขอมูลตางๆ 
โดยเริ่มตั้งแตข้ันแผนงานจนถึงข้ันการกําหนดเปนงบประมาณ และในการจัดทําแผนงานและงบประมาณ
ดังกลาวเพ่ือทําใหไดเขาใจภาพรวมในการบริหารจัดการ เม่ือตองลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหการขับเคลื่อน
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งานสามารถกาวหนาไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ  อีกท้ังหากมีปจจัยเสี่ยงเกิดข้ึน จะไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาใหกับคณะ  ตลอดจนกํากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการ
บริหารจัดการและการควบคุมงาน รวมท้ังคาใชจายตาง ใหเกิดประโยชนสูงสุดข้ึนกับคณะวิทยาการจัดการดวย 
  คณะวิทยาการจัดการ มีแหลงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยแบง
ประเภทงบประมาณออกเปน 2 แหลง คือ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน 

2. เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได ซ่ึงมาจากคาลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.บป.) 
  โดยการจัดสรรงบประมาณไดมีการจัดสรรตามแนวทางคูมือการจัดทําขอต้ังงบประมาณ
แผนดิน ปฏิบัติงาน/โครงการ  ประจําปงบประมาณ  2561 ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ในปงบประมาณ 2561 คณะประชุมผูบริหารและประธานโปรแกรม เพ่ือจัดสรร
งบประมาณท่ีไดรับโดยท่ีประชุมมีมติใหจัดสรรเงินใหแตละโปรแกรมตามจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
   2. คณะใหแตละโปรแกรมวิชาจัดทํารางคําของบประมาณประจําป พรอมท้ัง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับกลยุทธแตละดาน โดยคณะฯ (คณบดีและรองคณบดี) จะทํา
การตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมสงไปยังกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือ
อนุมัติเปนรายจายประจําปงบประมาณ 2561  ตอไป 
   3.  การเบิกจาย  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ใหผูรับผิดชอบโครงการทําการเบิกจายเงิน
ใหตรงตามวัตถุประสงค บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด  และตรงตามไตรมาส 
  โดยทางคณบดี ท่ีปรึกษาคณบดี  รองคณบดี และหัวหนาโปรแกรมวิชารวมกันพิจารณา
โครงการ และงบประมาณประจําป 2561 ภายใตกรอบท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนด และสอดคลองกับแผน      
กลยุทธของมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาการจัดการ โดยในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ จํานวน  3,375,600 บาท แบงออกเปน 

1. เงินจัดสรร 816,200 บาท จําแนกเปน งบบริหารคณะ (น้ํามัน วัสดุการศึกษา  
ประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศนักศึกษา และพัฒนางานวิจัย) จํานวน 352,100 บาท พัฒนาบุคลากร จํานวน  
236,000 บาท บริหารหลักสูตร จํานวน 40,000 บาท กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จํานวน 188,100 บาท รวม
ท้ังสิ้น 816,200 บาท 

2. เงินจัดสรรโดยตรง 1,785,400 บาท  ประกอบดวย 
1. บ.กศ.      1,453,840 บาท  
2. กศ.บป.            331,560 บาท 

3. เงินงบประมาณแผนดิน 774,000 บาท  ประกอบดวย 
1. โครงการบริการวิชาการ          504,000 บาท  

      1.1 โครงการกลาง               200,000 บาท 
      1.2 โครงการของโปรแกรมวิชา ๆ ละ 38,000 บาท  

     จํานวน 8 โปรแกรมวิชา รวมท้ังสิ้น      304,000 บาท 
2. ศูนยความเปนเลิศ             70,000 บาท 
3. ราชภัฏวิชาการ           50,000 บาท 
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 

       สื่อสารในระดับนานาชาติ         150,000 บาท 
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  จําแนกเปนโครงการแตละโปรแกรมวิชาฯ โครงการดานกิจการนักศึกษาและโครงการกลางของ
คณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

ลําดับท่ี โครงการ งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. แผนดิน 
โปรแกรมวิชาการตลาด 

1 บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 30,000   
2 การบูรณาการดานศลิปวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน  

การบริการวิชาการและการวิจยั 

5,000   

3 ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 20,000   
4 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรดานการออกแบบสําหรับนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการตลาด 
12,000   

5 แขงขันทักษะทางการตลาด 20,000   
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 30,000   
7 คุณรัก ลูกครรูักศิษย รวมผลติบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ 15,000   
8 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด 8,400 7,560  
9 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภณัฑชุมชน   38,000 

รวม 140,400 7,560 38,000 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 26,700   
2 เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม 8,000   
3 คอมพิวเตอรธุรกิจ แนะแนวการศกึษา 10,000   
4 เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและสานสัมพันธนองพ่ี              

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
19,140   

5 สงเสริมประสบการณและศักยภาพการแขงขันใหกับนักศึกษา 35,400   
6 ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคปกต ิ 50,880   
7 ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาค กศ.บป  28,440  
8 โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  40,000  
9 โครงการจดัหาวัสดุและพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและการบรหิาร

โปรแกรม 
 17,600  

10 คอมพิวเตอรธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน   38,000 
รวม 150,120 86,040 38,000 

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 
1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร 13,600   
2 โครงการบูรณาการรายวิชาเศรษฐศาสตรกับการบริการวิชาการ 

และศลิปวัฒนธรรม 

20,000   

3 โครงการบําเพ็ญประโยชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,000   
4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร 4,000   
5 ศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตร 27,000   
6 เศรษฐศาสตรบริการวิชาการสูสังคม (คายเศรษฐศาสตรสัญจร) 

ไดรับงบประมาณจากโปรแกรมวิชาการบัญชี บ.กศ. 45,000 บาท 

 

  38,000 

รวม 66,600 - 38,000 
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ลําดับท่ี โครงการ งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. แผนดิน 
โปรแกรมวิชาการบัญช ี

1 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี 16,000   
2 โครงการบริจาคโลหติเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
16,400   

3 โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี 11,515 72,460  
4 โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพ่ือเสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม 20,000   
5 โครงการประกวดมารยาทไทย โปรแกรมวิชาการบัญชี 8,340   
6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาการบัญชี 29,400   
7 โครงการสรางความตระหนักดานคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชี 
10,000   

8 โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการดานการบัญชี (Simulation) 55,385   
9 ผูกขอตอขวัญสายสมัพันธบัญชี 25,000   
10 พัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

9,000   

11 ศึกษาดูงาน อบรมสมัมนาบุคลากร และนักศึกษาโปรแกรมวิชา 

การบัญชี 

162,420 51,740  

12 สัมมนาทางการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 27,500   
13 โครงการจดัทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสรมิสรางภูมิปญญาตามแนวคดิปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  38,000 

 จัดสรรใหโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 45,000 บาท    

รวม 390,960 124,200 38,000 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1 การศึกษาดูงานดานนิเทศศาสตร 12,000   

2 การสงเสริมกิจกรรมสื่อสารเพ่ือชุมชน 3,000   

3 บริหารจดัการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 8,920   

4 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสรางจติบริการสําหรบันัก

นิเทศศาสตร 

15,000   

5 สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะดานนิเทศศาสตร 13,000   

6 พัฒนานักศึกษาการสรางสื่อสมัยใหมเพ่ืองานนิเทศศาสตร 10,000   

7 การแสดงรวมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร   38,000 

รวม 61,920 - 38,000 

โปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการหรอืวิชาชีพดานการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม 
15,000   

2 โครงการจติอาสาและเตรยีมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม 15,100   

3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศดานการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม 

13,360   

4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 15,000   

5 โครงการศึกษาดูงานดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 49,980   



 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 76 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร | 76 
 

ลําดับท่ี โครงการ งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. แผนดิน 
6 โครงการไหวครูบิดามัคคุเทศกไทย 10,000   
7 โครงการอาสาสมัครนําเท่ียว   38,000 

รวม 118,440 - 38,000 
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 

1 โครงการศึกษาดูงานดานการเงินและการธนาคาร 40,000   
2 โครงการสืบสาน สืบศลิป ตามถ่ินรอยไท รวมใสใจสิ่งแวดลอม 10,000   
3 บริหารจดัการโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 25,000   

4 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 10,500   

5 พัฒนาทักษะทางการเงินและการธนาคาร 17,780   

6 อบรมนักการเงินมืออาชีพ (เตรียมสอบ License) 20,000   

7 อบรมภาษาตางประเทศนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 20,000   

8 การจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนทองถ่ิน   38,000 

รวม 143,280 - 38,000 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
1 ปจฉิมนิเทศและสายใยนองพ่ีการจดัการท่ัวไป  25,000  

2 ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 8,680 70,200  

3 โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และ การสรางภาวะผูนํา 37,000   

4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการบริหารจัดการ 10,000   

5 สานสมัพันธนองพ่ีและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 40,000   

6 โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนทาขุนรามดานการบริหาร 
จัดการกลุม 

  38,000 

7 ธุรกิจจําลอง 30,000   

8 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 6,440 18,560  
รวม 132,120 113,760 38,000 

กิจการนกัศึกษา 
1 บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 30,000   
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 10,000   
3 ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ 5,000   
4 กีฬาระหวางคณะ 60,000   
5 สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 53,100   
6 วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน 30,000   

รวม 188,100 - - 

กองกลางคณะวิทยาการจัดการ 
1 การจัดการความรู 5,000   

2 เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 55,000   

3 โครงการบริการพัฒนาหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน   200,000 

4 โครงการบริหารหลักสูตร 40,000   

5 โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 25,000   

6 พัฒนาสมรรถนะการทําวิจยัของบุคลากร 50,000   
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ลําดับท่ี โครงการ งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. แผนดิน 
7 ศูนยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลศิ   70,000 

8 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 25,000   

9 บริหารสํานักงาน  (พัฒนาปรับปรงุบริหารจัดการ) 222,100   

10 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาต ิ   150,000 

11 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 236,000   

12 วิจัยคณะวิทยาการจดัการ 20,000   

13 วิทยาการจัดการ: การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 200,000   

14 วิทยาการจัดการวิชาการ   50,000 

รวม 878,100  470,000 
 

3.5.5 การกํากับติดตามการดําเนินงาน 
  ในการติดตามการดําเนินงานตางๆ ไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน โดยแบง
การติดตามออกเปน 2 ประเภทตามโครงสรางการบริหาร คือ 1) การติดตามการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา 
โดยติดตามผานหัวหนาโปรแกรมวิชา 2) การติดตามการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร โดยติดตามผาน
หัวหนางานตามโครงสรางการบริหารงาน โดยติดตามตามลําดับข้ันของการบริหาร คือ 
   1. ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานจากลางข้ึนบน กลาวคือ จากคณาจารยและ
บุคลากรตามสายบังคับบัญชา หัวหนางานหรือหัวหนาโปรแกรม รองคณบดี และคณบดี โดยมีท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา 
   2. สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการใหมีการรายงานผล ตลอดจนปญหา 
และวิธีการแกไขปญหาตามไตรมาส โดยผูรับผิดชอบโครงการ 
   3. ยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบริหาร
งบประมาณและโครงการ ท่ีโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
   4. ใชขอมูลและรายงานโครงการในการตัดสินใจผลการดําเนินงานตาง ๆ 
   5. สรางการมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานทุกระดับ เพ่ือใหมีสวน
รวมรับรูและรวมเสนอความเห็นและรวมตัดสินใจ ซ่ึงจะกอใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันในการรวม
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ    
   6. การประชุมทีมท่ีปรึกษา รองคณบดี หัวหนาโปรแกรม หัวหนางาน เพ่ือนําขอมูล
ผลการติดตามการปฏิบัติงานในดานตางๆ มาพัฒนาคณะ และเปนขอมูลในการทําแผนพัฒนาคณะในปถัดไป 
 

3.5.6 ปญหาในการบริหารจัดการและแนวทางในการแกไขปญหา  
   1. คณาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มีตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับ ผูชวยศาสตราจารยนอย และขาราชการ (สายวิชาการ) มีตําแหนงทางวิชาการในระดับ รอง
ศาสตราจารยนอย 
   วิธีการแกไขปญหา 
   ไดมีการจัดทําคายวิชาการ (คาย ARI: Academic Research and Innovation) 
โดยการรับสมัครอาจารยท่ีจะทําผลงานทางวิชาการสง และมีการเชิญผูท่ีไดผานผลงานทางวิชาการ  และ
เจาหนาท่ีท่ีดูแลการสงผลงานทางวิชาการมาใหขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ตลอดจนมีพ่ีเลี้ยง
ในการใหคําปรึกษาการทําผลงานทางวิชาการ 
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   2. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรูเก่ียวกับการวิเคราะหคางานเพ่ือประเมินคางาน
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  นอย และ
เสนทางสายอาชีพยังไมชัดเจน ( Career Path) ยังไมชัดเจน 
   วิธีการแกไขปญหา  
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใหพนักงานสายสนับสนุนทุกคนไดเขาคายเพ่ือใหความรู
เก่ียวกับประเมินคางาน และการจัดทําคูมือ โดยการวางแผนสงผลงานเพ่ือเปนการกระตุนใหมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตอไป 
 

   3. คณาจารยมีตําแหนงทางการบริหารนอกคณะจํานวนมาก ท่ีสาํนักบริการวิชาการ
และจัดหารายได (ผูอํานวยการสํานัก 1 คน รองผูอํานวยการสํานัก 1 คน) บัณฑิตวิทยาลัย (คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 1 คน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2 คน หัวหนาสํานักงาน 1 คน) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(ผูอํานวยการสํานัก 1 คน รองผูอํานวยการสํานัก 2 คน) รวม 9 ทาน (คิดเปนรอยละ 20.93 ของจํานวน
ขาราชการและพนักงาน สายวิชาการ)  
   วิธีการแกไขปญหา  
   การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางคณะกับหนวยงานท่ีคณาจารยไปเปน
ผูบริหาร และมอบหมายใหคณาจารยทํางานของคณะในสวนท่ีเก่ียวของดวย  
 

   4. ทักษะทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษามีนอย 
   วิธีการแกไขปญหา  
     มีการจัดตั้งงานวิเทศสัมพันธและโครงการพิเศษ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมและ
ประสานกับงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาตางๆ 
ตลอดจนทําแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหา   
       

   5. งบประมาณท่ีไดรับในการพัฒนาในระดับคณะมีนอย  
   วิธีการแกไขปญหา  
   - โดยการพัฒนาคณะรวมกับงบประมาณโครงการตางๆ ท่ี เก่ียวของเพ่ือใช
งบประมาณรวมกัน และรวมกับชมรมศิษยเกาในการสบทบทุนสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ 
   - โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกในการดําเนินงานในระดับคณะ เชน 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานพัฒนาชุมชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
เปนตน 
   - โดยการขอสนับสนุนเงินจากเครือขายคณบดีในการจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมใหกับคณะ ต้ังใจศึกษาและมีความประพฤติดี โดยการใหทุนการศึกษาเปนคาเทอมจน
จบการศึกษา ในชื่อ “ทุนเครือขายคณบดี” 
   - โดยการจัดทําโครงการรวมกับหนวยงานภายนอก เชนบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส 
จํากัด เปนบริษัทใหบริการขนสงพัสดุท่ัวประเทศแบบครบวงจร ในการเปนศูนยฝกงานดานโลจิสติกสของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาท่ีเก่ียวของ และไดรับงบประมาณในการดําเนินการรวมกับบริษัท 
   - โดยการจัดทําโครงการรวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในการ
ใหบริการวิชาการดานบริหารธุรกิจในโรงเรียนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยบริษัทไดให
งบประมาณในการดําเนินงานตางๆ  
 



 


