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คํานํา
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผูบ ริหาร ประจําปการศึกษา 2560
ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลและผลงานตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตาม
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหไดรับทราบผลการปฏิบัติงานในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
หนวยงาน รวมทั้งยังเปนการชวยกระตุนใหผูบริหารของหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางมีหลักพรอมรับผิดชอบ
(Accountability) โดยรายงานไดแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของวิทยาการจัดการ สวนที่ 2 ผล
การปฏิบัติงานปการศึกษา 2560 และสวนที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งไดรับความอนุเคราะหขอมูลจาก
รองคณบดี หัวหนาโปรแกรมวิชา และคณาจารยตลอดจนผูรับผิดชอบงานตางๆ เปนอยางดี
โดยผลที่ ได จ ากการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของผูบ ริห ารในครั้งนี้ จ ะเป น
ประโยชน ตอหน วยงานในการได รับ ทราบถึ งผลการปฏิบั ติงาน และสามารถใชเปน ขอมูลในการสนับ สนุน
สงเสริม ตลอดจนการนํามาพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

คณะวิทยาการจัดการ
30 กันยายน 2561
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ขอมูลคณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเปนมา
โครงสรางผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ
โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารหนวยงาน
- โครงสรางการบริหารงาน
- โครงสรางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําป
สวนที่ 2 การพัฒนาองคการ
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง
การติดตามผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตเชิงลึก
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
- การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- ผลงานทางวิชาการ
- ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
สวนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
การผลิตบัณฑิต
- แผนการรับนักศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF
- ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- การไดรางวัล (ตรวจจากตัวชี้วัด)
- ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
- ดานอาจารย (คุณวุฒิ ผลงาน ตําแหนงทางวิชาการ)
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก (ตอ)
การวิจัย
- จํานวนงานวิจยั
- ทุน แหลงทุน
- จํานวนอาจารยผูทําวิจัยตออาจารยทั้งหมด
- จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร (จําแนกตามมาตรฐานการตีพิมพเผยแพร)
- เครือขาย
บริการวิชาการแกชุมชน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
- โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ
- เครือขายดานการบริการวิชาการแกชุมชน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
- การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
- งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน และเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น
- เครือขาย
การบริหารจัดการ
- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
- การบริหารทรัพยากรมนุษย
- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
- แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
- การบริหารงบประมาณ (มีการดําเนินการหรือวิธีการอยางไรเพื่อใหเกิด
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล)
- การกํากับติดตามการดําเนินงาน
- ปญหาในการบริหารจัดการและแนวทางในการแกไขปญหา
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 แสดงผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ของคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ
ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณประจําป
ตามโครงการ/กิจกรรม
ตารางที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ 6 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองคประกอบ)
โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน ฯ
ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (คะแนนรายองคประกอบ)
โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน ฯ
ตารางที่ 9 แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้
ตารางที่ 10 แสดงแผนการรับนักศึกษา
ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
ตารางที่ 12 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตารางที่ 13 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ตารางที่ 14 แสดงผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 15 แสดงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 16 แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2561
ตารางที่ 17 แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบ
บํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
ตารางที่ 18 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติในป 2560
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สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 19 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานในป 2560
ตารางที่ 20 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมที่ 2 ในป 2560
ตารางที่ 21 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมที่ 1 ในป 2560
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมมือกับทองถิ่น
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560

ขอมูลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ | 1

รายงานผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปการศึกษา 2560
ขอมูลคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเปนมา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุด มศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจั ดตั้งตั้ งแตป พุทธศักราช 2516 ตามมติ คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให
กรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ในป
การศึกษา 2519 เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรเปนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว แตดวยความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทําใหในปพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช
2527 มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไมใชวิชาชีพครูได
ทั้ งนี้ วิ ท ยาลั ย ครู กํ าแพงเพชร มี ก ารเตรี ย มการจั ด ตั้ งคณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ ทํ า หน า ที่
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2528 โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต ซึ่งดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในขณะนั้นทําหนาที่
เปนหัวหนาคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา
มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคาร
สถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมในการเปดสอนจนในที่สุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการ
จัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530
คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกไดเปด
สอนในระดับอนุปริญญา (2 ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชา
บัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี (2 ปห ลัง)
หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต โปรแกรมวิ ช าการจัด การทั่ ว ไปแขนงวิช าการบัญ ชี แขนงการจัดการทั่ ว ไป
แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ
ป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา
ของคณะ เปนอาคาร 4 ชั้นประกอบดวยหองพักจํานวน 20 หอง หองจัดประชุมสัมมนาหองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ
หองอาหาร โดยใชชื่อวา “อาคารน้ําเพชร” เปดใหบริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลทั่วไป โดยปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเอง
ป พ.ศ.2538 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เปน “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ
“คณะวิชา”เปน “คณะ” โดยตัดคําวา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารของคณะ จากเดิมใชคําวา
“หัวหนาคณะวิชา” เปน “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครัง้ นี้สงผลใหตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหารของสถาบัน
ใหมทั้งหมด
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ในป พ.ศ.2539 คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ งบประมาณการก อ สร า งอาคารเรี ย น ซึ่ ง ได จ าก
การแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2540 กอสรางอาคารเรียน 8 ชั้น เปนจํานวนเงิน
42,940,000 บาท โดยทําการกอสรางเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดใชเปนครั้งแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันวา อาคาร 11
ป พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกํ าแพงเพชรยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภั ฏกําแพงเพชร” มีผ ล
บังคับ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ.2558-2561 ในป พ.ศ.2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษยเกาโดยมีการทํากิจกรรมและไดมีการ
จัดทําขอบังคับชมรมศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมี
ประธานชมรมคื อ นายสุวัฒ น ตรีบุ พชาติสกุ ล และไดมีกิจกรรมของชมรมศิ ษย เก าอยางต อเนื่อง และในป
การศึกษา 2559 หลักสูตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการท องเที่ย วและโรงแรม ไดเริ่มการจัดการเรีย น
การสอนเปน แบบการจัดการศึกษาเชิงบู รณาการเรียนรูกับ การทํ างาน (Work Integrated Learning: WIL)
เพี ย งบางส ว น และในป ก ารศึ ก ษา 2560 สาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและโรงแรมได จั ด การศึ ก ษาแบบ WIL
อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปเดียวกัน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง ไดปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ปงบประมาณ 2560 คณะไดลงนามความรวมมือ กับ อบต.ทาขุนราม ในการ
พัฒ นาตลาดทองเที่ยวสามวิถี ที่ตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และในป 2561 ไดมีการ
ลงนามความรวมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด เปนบริษัทใหบริการขนสงพัสดุทั่วประเทศแบบครบ
วงจร ในการเปนศูนยฝกงานดานโลจิสติกสของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของ โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งไดมีการจัดทํา “วารสารการจัดการและการพัฒนาทองถิ่น” ของคณะวิทยาการ
ในปจจุบัน ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน
8 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) จํานวน 4 หลักสูตร ทั้งนี้ในปการศึกษา 2559 ไดแก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
1. หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต
2. หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต
3. หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต
4. หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต
5. หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต
6. หลั กสู ตรบั ญ ชี บั ณฑิ ต
7. หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
8. หลั กสู ตรนิ เ ทศศาสตรบั ณฑิ ต

สาขาวิช าการจัดการทั่วไป
สาขาวิช าคอมพิว เตอรธุร กิ จ
สาขาวิช าการตลาด
สาขาวิช าการเงิน และการธนาคาร
สาขาวิช าเศรษฐศาสตรธุ ร กิ จ
สาขาวิช าการบั ญ ชี
สาขาวิ ช าการทอ งเที่ย วและการโรงแรม
สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เที ยบโอน)
1. หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต
2. หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต
3. หลั กสู ตรบั ญ ชี บั ณฑิ ต

สาขาวิช าการจัดการทั่วไป
สาขาวิช าคอมพิว เตอรธุร กิ จ
สาขาวิช าการบั ญ ชี
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ทําเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533
1 กุมภาพันธ 2533 - 1 กุมภาพันธ 2537
2 กุมภาพันธ 2537 - 30 กันยายน 2545
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557 - ปจจุบัน
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ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
รองศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
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2. โครงสรางผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน
ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
รองคณบดีฝายบริหาร
และวิจัย

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
รองคณบดีฝายวิชาการ

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
ผศ.การันต เจริญสุวรรณ
รองคณบดีฝายประกัน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
คุณภาพการศึกษา
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3. โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารหนวยงาน
3.1 โครงสรางการบริหารงาน
คณบดีคณะวิทยาการ
ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจํา
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
รองคณบดีฝายบริหาร
และวิจัย
นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง
หัวหนาสํานักงาน
อ.ประภัสสร กลีบประทุม
หัวหนางานฝายแผน
อ.วิษณุเดช นันไชยแกว
หัวหนางานบริการวิชาการ
และการจัดการความรู
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
หัวหนางานจัดหารายได
ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน
หัวหนางานการเงิน
และพัสดุ
อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
หัวหนางานนวัตกรรม
และการวิจัย
ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน
หัวหนางานวิเคราะหความ
คุมคาทางการลงทุน/
การเงิน
อ.พิมพนารา บรรจง
หัวหนางานประชาสัมพันธ

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
รองคณบดีฝายวิชาการ

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผศ.การันต เจริญสุวรรณ
รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู
หัวหนางานมาตรฐานหลักสูตร
และการเรียนการสอน

อ.ชลธิชา แสงงาม
หัวหนางานประกัน
คุณภาพนักศึกษา

อ.จักรพันธ หวาจอย
หัวหนางานประกัน
คุณภาพ

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ
ประธานโปรแกรมวิชา
การบัญชี

อ.วีรวรรณ แจงโม
หัวหนางานแนะแนว
การศึกษา

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
หัวหนางานศิลปะ
และวัฒนธรรม

อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทย

หัวหนางานวิเคราะหและ
พัฒนาระบบ

ผศ.อิสรีย ดอนคราม
ประธานโปรแกรมวิชา
การตลาด

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ
หัวหนางานสื่อสาร
นักศึกษา

อ.มนตรี ใจแนน
หัวหนางานสื่อสารสนเทศ

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ
ประธานโปรแกรมวิชา
การจัดการทั่วไป

หัวหนางานวิเทศสัมพันธ
และโครงการพิเศษ
อ.ชลธิชา แสงงาม
หัวหนางานศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ
หัวหนางานทุน
และสวัสดิการนักศึกษา

นายวัชรินทร ปญญาเสน
หัวหนางานเครือขาย
และฐานขอมูล

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ
หัวหนางานเครือขาย
กิจการนักศึกษา

ผศ.วรรณวณัช ดอนคราม

อ.ชญานนันท ศิริกิจเสถียร

อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ
งานศิษยเกาสัมพันธ

หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ

หัวหนางานการบริหาร
ความเสี่ยง

อ.ชลธิชา แสงงาม
ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
ประธานโปรแกรมวิชา
การเงินและการธนาคาร
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ
ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
อ.ธัญรดี บุญปน
ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
ผศ.การันต เจริญสุวรรณ
ประธานโปรแกรมวิชา
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
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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
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
รองศาสตราจารยอภินันท จันตะนี
ดร.พิทักษ มหบุญพาชัย
นางธัญวลัย ธันยบูรณสถาพร
อาจารยชลธิชา แสงงาม
อาจารยธัญรดี บุญปน
อาจารยศิริพร โสมคําภา
นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง

คณบดี
รองคณบดี
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนโปรแกรมวิชา
ผูแทนโปรแกรมวิชา
ผูแทนคณาจารยประจําคณะ
หัวหนาสํานักงานคณบดี

2. คณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา
ผูชวยศาสตราจารยการันต เจริญสุวรรณ
อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง

คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหนาสํานักงานคณบดี

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ
ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย ดอนคราม
ผูชวยศาสตราจารยการันต เจริญสุวรรณ
อาจารยพัตราภรณ อารีเอื้อ
อาจารยอนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารยธัญรดี บุญปน
อาจารยชลธิชา แสงงาม

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด
ประธานโปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
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4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบดวย
4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง
อาจารยประภัสสร กลีบประทุม
อาจารยวิษณุเดช นันไชยแกว
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน
อาจารยยุชิตา กันหามิ่ง
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน
อาจารยพิมพนารา บรรจง
4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู
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รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย
หัวหนางานสํานักงาน
หัวหนางานฝายแผน
หัวหนางานบริการวิชาการและการจัดการความรู
หัวหนางานจัดหารายได
หัวหนางานการเงินและพัสดุ
หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม
หัวหนางานวิเคราะหความคุมคา
การลงทุน/การเงิน
หัวหนางานประชาสัมพันธ

อาจารยวีรวรรณ แจงโม
อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ
อาจารยชลธิชา แสงงาม

รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนางานมาตรฐานหลักสูตร
และการเรียนการสอน
หัวหนางานแนะแนวการศึกษา
หัวหนางานวิเทศสัมพันธและโครงการพิเศษ
หัวหนางานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

4.3 ผูชวยศาสตราจารยการันต เจริญสุวรรณ
อาจารยจักรพันธ หวาจอย
อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวิทย
อาจารยมนตรี ใจแนน
นายวัชรินทร ปญญาเสน
อาจารยวรรณวนัช ดอนคราม
อาจารยพัตราภรณ อารีเอื้อ

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนางานวิเคราะหและพัฒนาระบบ
หัวหนางานสื่อสารสนเทศ
หัวหนางานเครือขายและฐานขอมูลสารสนเทศ
หัวหนางานบริหารความเสี่ยง
หัวหนาศิษยเกาสัมพันธ

4.4 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย

รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ
หัวหนางานสื่อสารนักศึกษา
หัวหนางานศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหนางานประกันคุณภาพนักศึกษา
หัวหนางานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหนาเครือขายกิจการนักศึกษา

อาจารยชญานนันท ศิริกิจเสถียร
อาจารยฉัตรชัย อินทรประพันธ
อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
อาจารยชลธิชา แสงงาม
อาจารยฉัตรชัย อินทรประพันธ
อาจารยพัตราภรณ อารีเอื้อ
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4. จํานวนนักศึกษา
4.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2557-2560
ปการศึกษา

ภาคปกติ

ภาค กศ.บป.

รวม

2557

145

48

193

2558

216

60

276

2559

263

111

374

2560

299

51

350

4.2 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ปที่ลงทะเบียนเปนนักศึกษา
รวม

ปการศึกษา
2558
(ป 4)
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ปการศึกษา
2559
(ป 3)
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ปการศึกษา
2560
(ป 2)
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ปการศึกษา
2561
(ป 1)
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

101

151

117

144

92

123

124

23

434

441

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร

22

81

15

57

20

56

52

23

109

217

-สาขาวิชาการตลาด

32

7

38

7

19

2

37

-

126

16

-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

30

-

43

-

18

-

15

-

106

-

-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

17

63

21

80

35

65

20

-

93

208

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม
รวม

86

93

68

104

83

91

102

-

339

288

5

-

2

-

-

-

-

-

7

-

13

-

10

-

8

-

21

-

52

-

23

-

26

-

28

-

36

-

113

-

228

244

223

248

211

214

283

23

945

729

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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5. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
5.1 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตรและประเภท)
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ประเภท
ขาราชการ พนักงาน
อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัย ตามสัญญาจาง
3
5
-

รวม
8

3

2

1

6

-

4

1

5

-

5

-

5

3

2

1

6

2

4

-

6

1

4

-

5

2

3

-

5

14

29

3
46
ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561

5.2 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ กําลังศึกษาตอ

คุณวุฒิการศึกษา
รวม
ปริญญาโท ปริญญาเอก
4
4 (2)
8
5
1 (3)
6
5
(4)
5
5
(1)
5
6
6
2
4 (1)
6
4
1 (2)
5
4
1
5
34
11 (13)
46
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5.3 จํานวนอาจารย (จําแนกตามหลักสูตร และตําแหนงทางวิชาการ)
หลักสูตร

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
5
2 (4)
1 (1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3
สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
3
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
29
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ อยูในกระบวนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

3 (1)

รวม
8

(1)

6

(4)

-

5

(3)

-

5

4 (1)

-

6

2 (2)

1

6

2 (3)

-

5

2 (2)

-

5

15 (20)

2 (2)
46
ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561

5.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามประเภทบุคคล)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา
ลูกจางประจํา
แมบาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
6
1
3
1
2
13

ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561
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สวนที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
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สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พบวา คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรสวนใหญมี
คะแนนอยูในระดับ 5 มีตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนต่ํากวา 5 จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 1. จํานวนชุมชนที่เขมแข็งหรือพึ่งพาตนเองได 2. ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมที่ สูคณะที่นาอยู (Green University) 4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ มีตอระบบการบริหาร
จัดการของคณะฯ 5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการสงเสริมพัฒนาและเผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาการจัดการ
ที่

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

หนวย
วัด

เปา
หมาย

เกณฑการใหคะแนน
1

2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถิ่น
จํานวนอาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิจัยและ

1 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น

8

ผลงาน

8

ผลงาน

3 เผยแพร

8

ผลงาน

4 จํานวนชุมชนที่เขมแข็งหรือพึ่งพาตนเองได

7

แหง

จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นําไปใช

2 ประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น

จํานวนผลงานวิชาการ และวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพ

3
ผลงาน
2
ผลงาน
2
ผลงาน
1
แหง

จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใตความรวมมือทาง

จํานวนหลักสูตรที่มีผลงานดานการวิจัยหรือนวัตกรรม

8

6 เพื่อพัฒนาชุมชน

8

7 จํานวนอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอก

7

2
โครงการ
1
หลักสูตร
หลักสูตร
3
คน
คน
โครงการ

4

5

1
ผลงาน
1
ผลงาน
1
ผลงาน

2
ผลงาน
2
ผลงาน
2
ผลงาน

3
ผลงาน
3
ผลงาน
3
ผลงาน

4
ผลงาน
4
ผลงาน
4
ผลงาน

5
ผลงาน
5
ผลงาน
5
ผลงาน

5
ผลงาน
5
ผลงาน
28
ผลงาน

-

-

-

1 แหง

2 แหง

1 แหง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม
5 วิชาการกับเครือขายที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

3

ผลการประเมิน
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน คะแนน ถวง
การ
ที่ได น้ําหนัก

1
คน

10
1
2
3
4
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
3
1
2
3
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
11
2
3
4
5
คน
คน
คน
คน
คน

5
คะแนน
5
คะแนน
5
คะแนน
4
คะแนน
5
คะแนน
5
คะแนน
5
คะแนน

0.4000
0.4000
0.4000
0.2800
0.4000
0.4000
0.3500

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย
รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย
รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย
รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย
รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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น้ําหนัก

หนวย
วัด

8 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

7

รอยละ

9 จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

7

รอยละ

ที่

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการสรางภาพลักษณ
จํานวนผลงานการเผยแพรผลงานและกิจกรรมของ

เปา
หมาย

1

2

3

4

5

รอยละ
15
รอยละ
50

รอยละ
5
รอยละ
20

รอยละ
10
รอยละ
30

รอยละ
15
รอยละ
40

รอยละ
20
รอยละ
50

รอยละ
25
รอยละ
60

-

-

1
ผลงาน

2
ผลงาน

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารจัดการ

คะแนน
คาเฉลี่ย

คะแนน
คาเฉลี่ย
2.60
คะแนน
คาเฉลี่ย
2.50

คะแนน
คาเฉลี่ย
2.80
คะแนน
คาเฉลี่ย
3.00

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.00
คะแนน
คาเฉลี่ย
3.50

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.20
คะแนน
คาเฉลี่ย
4.00

6

คะแนน
คาเฉลี่ย

5

จํานวน
การ
ปฏิบัติ

5

คะแนน
คาเฉลี่ย

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
15 การประกันคุณภาพภายใน

6

คะแนน
คาเฉลี่ย

รวม

100

12 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และ
13 สภาพแวดลอมที่สูคณะที่นาอยู (Green University)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการสงเสริม พัฒนา

14 และเผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ

5
คะแนน
5
คะแนน

3
ผลงาน

8
ผลงาน

5
คะแนน

0.2500

รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.40
คะแนน
คาเฉลี่ย
4.50

คะแนน
คาเฉลี่ย

5
คะแนน

0.2500

รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย

คะแนน
คาเฉลี่ย
4.23

4.46
คะแนน

0.2676

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

ปฏิบัติได ปฏิบัติ ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได
3 ขอ ได 1 ขอ 2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

ปฏิบัติได
4 ขอ

4
คะแนน

0.2000

รองคณบดีฝาย
บริหารและวิจัย

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.51
คะแนน
คาเฉลี่ย
3.51

คะแนน
คาเฉลี่ย
4.37

4
คะแนน

0.2000

รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

5
คะแนน

0.3000

รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

2

5

ผลการประเมิน
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน คะแนน ถวง
การ
ที่ได น้ําหนัก
รอยละ
36.17
รอยละ
70.21

5
ผลงาน
10 คณะฯ
ผลงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล

11 ของคณะฯ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.00
คะแนน
คาเฉลี่ย
3.50

คะแนน
คาเฉลี่ย
2.51
คะแนน
คาเฉลี่ย
2.51

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.01
คะแนน
คาเฉลี่ย
3.01

คะแนน
คาเฉลี่ย
3.51
คะแนน
คาเฉลี่ย
3.51

คะแนน
คาเฉลี่ย
4.01
คะแนน
คาเฉลี่ย
4.01

คะแนน
คาเฉลี่ย
4.51
คะแนน
คาเฉลี่ย
4.51

4.22

คะแนน
คาเฉลี่ย
4.58

0.3500
0.3500

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

4.7976
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1.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําป
ในป งบประมาณ 2561 คณะวิท ยาการจั ดการได รับ การจั ด สรรงบประมาณจากเงิน นอก
งบประมาณ จํานวน 3,375,600 บาท แบงออกเปน
1. เงิน จัดสรร 816,200 บาท จําแนกเปน งบบริห ารคณะ (น้ํ ามัน วัสดุ การศึกษา ประกั น
คุณ ภาพการศึ กษา นิ เทศนั กศึ กษา และพั ฒ นางานวิจัย ) จํ านวน 352,100 บาท พั ฒ นาบุ คลากร จํ านวน
236,000 บาท บริ ห ารหลั ก สู ตร จํ า นวน 40,000 บาท กิจ กรรมพั ฒ นานัก ศึกษา จํ านวน 188,100 บาท
รวมทั้งสิ้น 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 รวมทั้งสิ้น
304,000 บาท
2. ศูนยความเปนเลิศ
70,000 บาท
3. ราชภัฏวิชาการ
50,000 บาท
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
สื่อสารในระดับนานาชาติ
150,000 บาท
จากงบประมาณทั้ ง หมด คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารใช จ า ยเงิ น งบประมาณอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ
โครงการ
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
1. โครงการที่ใชงบประมาณตรงตามไตรมาส
68
77.27
2. โครงการที่ใชงบประมาณไมตรงตามไตรมาส
20
22.73
3. โครงการที่ยังไมไดใชงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
88
100.00
จากตารางที่ 2 พบวา ในป 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 88 โครงการ
โดยมีโครงการที่ใชงบประมาณตรงตามไตรมาส จํานวน 68 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.27 และมีโครงการ
ที่ใชงบประมาณไมตรงตามไตรมาส จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.73 สาเหตุที่ทําใหโครงการใช
งบประมาณไมตรงตามไตรมาส มีดังนี้ (1) วิทยากรมีวัน เวลาวาง ไมตรงกับชวงเวลาที่กําหนดไวในแผน (2)
โครงการมีปจจัยเสี่ยงจากการจัดของหนวยงานภายนอกที่จัดกิจกรรมไมตรงกับไตรมาสที่กําหนดไวในแผน
ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณประจําป ตามโครงการ/กิจกรรม
โครงการ
1. โครงการที่ใชงบประมาณหมด
2. โครงการที่ใชงบประมาณไมหมด
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
67
21
88

คิดเปนรอยละ
76.14
23.86
100.00
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จากตารางที่ 3 พบวา ในป 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 88 โครงการ
โดยมี โ ครงการที่ ใช ง บประมาณหมด จํ า นวน 67 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 76.14 และมี โครงการที่ ใช
งบประมาณไมหมด จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.86 อนึ่ง โครงการที่ใชงบประมาณไมหมดสวน
ใหญจะเหลืองบประมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น
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สวนที่ 2 การพัฒนาองคกร
คณะกรรมการไดติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยงานประเมินภายนอก
และการบริหารความเสี่ยง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฎผลดังนี้
2.1 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
2.1.1 คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได จั ด ทํ า สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ
การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. ป ง บประมาณ 2561 คณะฯ ได กําหนดให ฝ ายพั ส ดุ ทํ าบั น ทึ ก
ผลการใช งบประมาณป
ทางสํานักงบประมาณไดมีการ ขอความ เพื่อแจงผลสรุปการใชงบประมาณ 2561 คณะมี ก ารใช จ ายไม
ย้ํ าเตื อนจากมหาวิ ทยาลั ย ให ในแต ล ะไตรมาส ก อ นสิ้ น สุ ด ไตรมาส 1 เป น ไป ต าม ไต รม าส 2 0
ใชจายใหเปนไปตามไตรมาสที่ เดือน เพื่อใหคณบดีดําเนิ นการติดตามการ โครงการ จาก 88 โครงการ
กําหนดไว จากการตรวจสอบ ใชงบประมาณ
คิ ด เป น ร อ ยละ 22.73 ซึ่ ง
พบวา ในปงบประมาณ 2560
ลดลงจากป ง บ ประมาณ
คณะมี ก ารใช จ า ยไม เ ป น ไป
2560 ที่รอยละ 59
ตามไตรมาสถึ ง ร อ ยละ 59
ดั งนั้ น คณะจะต องมี แผนการ
ใช จ า ย งบ ป ระม าณ อ ย าง
ชัดเจน
2. ความเสี่ ย งที่ คณะนํ ามา คณะฯ ได แต งตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร ในป ง บประมาณ 2561
จั ด ทํ า เป น แผนบริ ห ารความ ความเสี่ ย งและร ว มกั น วิ เคราะห แ ละระบุ คณะฯ วิเคราะหความเสี่ยง
เสี่ยงนั้น สวนใหญ เปนปญหา ปจจัยความเสี่ยงจากสถานการณปจจุบันที่ ได 3 ประเด็น คือ
ไม ใชความเสี่ยง ดังนั้นเพราะ เปนโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได ดังนี้
1. การสอบภาษาอังกฤษ
ความเสี่ยงเปนโอกาสที่จะเกิด 1. จากนโยบายยกมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนั ก ศึ ก ษาไม ผ า นตาม
ความผิดพลาด ความเสียหาย ในสถาบั น อุ ดมศึ กษาของสกอ. และเกณฑ เก ณ ฑ ที่ ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ
ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต มาตรฐานความรูความสามารถด านทั กษะ กําหนด
และมี ผ ลกระทบหรื อ ทํ า ให ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ที่เริ่มตั้งแตป 2. การเผยแพร ผ ลงาน
การดํ า เนิ น งานไม ป ระส บ การศึกษา 2559 จึงมีการวิเคราะหถึงความ ทางวิช าการของอาจารยใน
เสี่ยงการจบการศึกษาของนักศึกษา คณะฯ ระดับคุณภาพสูงยังมีนอย
ความสําเร็จ
จึงกํ า หนดเปน ความเสี่ย งในป งบประมาณ 3. จํานวนอาจารยที่เขาสู
2561
กระบวนการขอตํ า แหน ง
2. จากขอเสนอแนะในภาพรวมของการ ทางวิชาการมีนอย
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึ ก ษ า 2559 ว า ควรส ง เส ริ ม ให มี
งานวิ จั ย ที่ เผยแพร ในระดั บ นานาชาติ จึ ง
วิเคราะหถึงความเสี่ยงในโอกาสขอตําแหนง
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3.เนื่องจากจํานวนนักศึกษา
ที่ ม ารายงานตั ว ต่ํ า กว า แผน
ม าก ค ณ ะค วรวางแ ผ น
เตรียมการแกปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่ อจํ า น วน นั กศึ ก ษ าใน ป
การศึกษาหนาจะไดไมต่ํากวา
แผนรับนักศึกษาที่ไดวางแผน
รับไว
4.มี อ าจารย ที่ ไปศึ ก ษาต อ
ระดับปริญญาเอกจํานวน 13
คน ถาจบมาแลวจะมีอาจารย
วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก 24 คน ซึ่ ง
ใก ล เคี ย ง กั บ อั ต ร า ส ว น
ปริญญาเอก : ปริญญาโท 60
: 40 ดั ง นั้ น คณะควรกํ า ชั บ
บุคลากรที่ไปศึกษาตอดังกลาว
ใหสําเร็จการศึกษาระยะเวลา
ที่กําหนดไว
5 .ค ณ ะ ค ว ร ส ง เ ส ริ ม
สนั บ สนุ น ให อ าจารย ในคณะ
เร ง ขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทาง
วิ ช าการ โดยเฉพาะป พ.ศ.
2561 ซึ่ ง หลั ก เกณ ฑ ก็ เ ร ง
ปรั บ เปลี่ ย นในเดื อ นตุ ล าคม
2561
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การดําเนินงาน
ทางวิ ช าการในอนาคต คณะฯ จึงกํ าหนด
เปนความเสี่ยงในปงบประมาณ 2561
3. จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
และวิ ธี การพิ จ ารณาแตงตั้ งบุ คคลให ดํารง
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
ซึ่งอาจสงผลตอการขอตําแหนงทางวิชาการ
ค ณ ะฯ จึ งกํ าห น ด เป น ค ว าม เสี่ ย งใน
ปงบประมาณ 2561
คณะฯ ได ส ง ตั ว แทนเข า ร ว มโครงการ
สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให
นั ก เรี ย นได มี โอกาสเข าศึ ก ษาต อ โดยเป น
การประชาสัมพันธเชิงรุกในโรงเรียนตาง ๆ
และส งตัว แทนเขารวมกิจ กรรมตอนรับ ครู
แนะแนวของโรงเรียนตาง ๆ ที่เดิน ทางมา
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหทุกหลักสูตรมี
โอกาสประชาสั ม พั น ธแ ละทํ าความเข าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
คณะฯ ไดแบงเบาภาระงาน อํานวยความ
สะดวก และชว ยเหลือบุคลากรที่ไปศึกษา
ตอ เชน การลดภาระงานในคณะ การแจง
ผูรับผิดชอบไมจัดตารางสอนในวันศุกร การ
อํ า นวยความสะดวกในการลาเพื่ อ ไปทํ า
กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา รวมถึ ง การให
คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ เปนตน

คณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมคาย ARI
: Academic Research and Innovation
เพื่อสงเสริม กระตุน และผลักดันใหอาจารย
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในวันที่ 19 – 23
มี น าคม และ 2 – 5 เมษายน 2561 และ
กํ า หนดการเข า สู ก ระบวนการการขอ
ตําแหนงทางวิชาการเปนประเด็นความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

มี นั ก เรี ย น ที่ เข า ร ว ม
โครงการส ง เส ริ ม โอกาส
ทางการศึ ก ษาและรายงาน
ตัวเขาศึกษาตอทุกสาขาวิชา
จํานวน 138 คน

ในปงบประมาณ 2561 มี
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาเอกตามระยะเวลา
จํานวน 1 คน ไดแก
1. ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ

ในป 2561 มี อ าจารย
ส ง ผ ล ง า น ง า น เพื่ อ ข อ
ตําแหน งทางวิช าการทั้งสิ้ น
13 คน จํ า แนกเป น ระดั บ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน
1 2 ค น แ ล ะ ร ะ ดั บ ร อ ง
ศาสตราจารย จํานวน 1 คน
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การดําเนินงาน
นอกจากนี้ ค ณ ะยั ง ได จั ด กิ จ กรรมการ
ฝกอบรมการวิเคราะหและประเมินค างาน
และการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสงเสริมการเขาสู
ตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1–2 กั น ยายน
2561

ผลการดําเนินงาน

2.1.2 คณ ะวิ ท ยาการจั ด การ ได จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ตารางที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1. ควรปรั บ กลยุ ท ธ ก ารเข า สู ตํ า แหน ง - คณะไดดําเนินการจัดกิจกรรมคาย ARI :
วิชาการที่สูงขึ้น
Academic Research and Innovation
เพื่อเปนการผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
2. การประเมิ น ควรแสดงให เห็ น ถึ งที่ ม า - มีก ารจัดทํ าการประเมิน โดยพิ จ ารณาจาก
ของผลการประเมินรวมถึงไดผลการประเมิน เกณฑตัวบงชี้ และระบุรายละเอียดของผลที่
ที่สอดคลองกับเกณฑตัวบงชี้
ไดรวมถึงแหลงในการจัดเก็บขอมูล
3. หลักฐานควรสอดคลองกับรายละเอียด - ตรวจสอบผลการดําเนินการและพิจารณา
การดําเนินการ
หลักฐานที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยง
4. ควรวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มโยงแผน - จั ด ทํ า โครงการที่ ส อดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ
กิจการนํ าศึกษาที่ถายทอดลงสูตัวบงชี้และ วัตถุประสงคของแผน
ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ลงสู โครงการที่ ดํ า เนิ น
กิจกรรม
5. โครงการที่ ม ารองรั บ กิ จ กรรมการ - โครงการวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสู
พัฒนานักศึกษาดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข ชุมชน
การสื่อสารและเทคโนโลยี ควรเปนกิจกรรม
ที่เนนใหนักศึกษา คิดวิเคราะห และเรียนรู
ดวยตนเอง และสอดรับกับศตวรรษที่ 21
องคประกอบที่ 2 : การวิจัย
1. ควรดําเนินการใหสามารถเขาถึงระบบ - พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ให งานวิจัย และนําขอมูลมาใชในการบริหารงาน
เขาถึงขอมูลที่รอบดานหลายมิติเพียงพอตอ ในระดับคณะเพิ่มมากขึ้น

รอยละ
ความสําเร็จ
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
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โครงการ/กิจกรรม

การตัดสินใจเพื่อการบริหาร
องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
1. พัฒ นาการจั ดทํ าแผนบริการวิชาการ - จั ด ตั้ งคณะกรรมเพื่ อ จั ด ทํ าการสรํ ารวจ
ให มี ค ว า ม ชั ด เจ น เช น เป า ห ม า ย ความต อ งการบริก ารวิช าการของชุ ม ชนใน
วัตถุประสงคของแผน และตัวบงชี้ใหชัดเจน ปงบประมาณ 2561
ยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงแผนบริการวิชาการ - จั ด ตั้ งคณะกรรมการจั ด ทํ า แผนบริ ก าร
ในปการศึกษา 2559
วิชาการประจําป งบประมาณ 2651
องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตาม - มี ก า ร กํ า กั บ แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
กระบ วนการ PDCA และให อ ยู ใ นช ว ง ดําเนิน งานโดยมุงเน น พิ จารณาให อยูในชว ง
ระยะเวลาของการดําเนินงาน
ระยะเวลาตามรอบของการดําเนินงาน
2. การกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม - มี ก ารระบุ ตั ว บ ง ชี้ ใ ห ส อดคล อ งและ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผน ควรสอดรั บ กั บ วัตถุประสงคของแผน
วัตถุประสงคของแผน
องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
1. ก ารจั ด ทํ าก ล ยุ ท ธ ค ว รแ ส ด งถึ ง - แ ต งตั้ งค ณ ะ ก ร รม ก าร จั ด ทํ าแ ผ น
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และโอกาสใน ยุทธศาสตรของคณะระยะยาว ป 2561-2565
การแขงขันใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการตรวจสอบการจัดการความ - รายงานความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ
เสี่ยงเพื่อใหเห็ นผลความเสี่ยงที่ลดลงอยาง - เปรียบเทียบผลจากการจัดการความเสี่ยง
ตอเนื่อง
กับแผนการจัดการความเสี่ยงที่วางไว
- ประชุ ม คณ ะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณ า
ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และหาแนว
ทางแกไข
3. ควรให บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จั ด ทํ า - กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
แผนพัฒนาตนเองใหกับคณะ
โครงการฝ ก อบรมการจั ด ทํ า ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
การประเมินคางาน การวิเคราะหคางาน เพื่อ
การเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
- กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
การอบรม เรื่ อ ง การทํ า วิ จั ย ในงานประจํ า
(R to R) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รอยละ
ความสําเร็จ

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
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2.2 การบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการได ดําเนิน การจัดตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงคณะวิทยาการ
จัดการ ตามคําสั่งที่ 040/2560 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารยของแตละโปรแกรมวิชาและผูที่เกี่ยวของ
โดยไดดําเนินการประชุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2560 ปงบประมาณ 2561 ใน
วันที่ 18 กันยายน 2560 ซึ่งจากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ไดนําไปสูการ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การสอบภาษาอั งกฤษของนั กศึ ก ษาไม ผ านตามเกณฑ ที่ มหาวิทยาลัย ฯ กํ าหนด (ดา น
นักศึกษา Student: St)
2. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยในระดับคุณภาพสูงยังมีนอย (ดานการบริหาร
และพัฒนาอาจารย Instructor Development: I)
3. จํานวนอาจารยที่เขาสูกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการมีนอย (ดานการบริหารและ
พัฒนาอาจารย Instructor Development: I)
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีผลการดําเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง 3 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอยละของผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
1. การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
80
ไม ผ า นตามเกณ ฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ
กําหนด
2. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของ
50
อาจารยในระดับคุณภาพสูงยังมีนอย
3. จํานวนอาจารยที่เขาสูกระบวนการ
60
ขอตําแหนงทางวิชาการมีนอย
ความกาวหนาในภาพรวม
60
ประเด็นความเสี่ยง

รอยละของผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน
100.00
100.00
100.00
100

2.3 การติดตามผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตเชิงลึก
2.3.1. หลักสูตร
ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก
หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต จํานวน 4 สาขาวิช าไดแ ก 1) สาขาวิช าการจัด การทั่ว ไป
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุร กิจ 3) สาขาวิชาการตลาด และ 4) สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 1) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3) สาขาวิชาการตลาด และ 4) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีผลการประเมินตนเองในปการศึกษา 2560 ในแตละองคประกอบ ดังนี้
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560
ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองคประกอบ) โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ

3.49
3.02
3.94
3.29

ดี
ดี
ดี
ดี

เปรียบเทียบ
(ปการศึกษา)
2558 2559 2560
3.63 3.49 3.49
3.25 3.21 3.02
3.20 3.78 3.94
2.45 2.93 3.29

2.67 4.15 3.50 3.00 3.40

ดี

3.25 3.34

3.40

3.00 3.15 3.25 3.00 3.37

ดี

2.94 3.19

3.37

2.67 3.48 3.25 2.00 3.27

ดี

3.29 3.37

3.27

ผาน 4.55 3.33 3.26 3.50 3.00 3.53
คาเฉลี่ยทุกหลักสูตร
3.41

ดี
ดี

3.11 3.26 3.53
3.14 3.32 3.41

องคประกอบ

ลํา
ดับ

โปรแกรมวิชา

1
2
3
4

การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การตลาด
การเงินการธนาคาร

1
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

5 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ

ผาน

6 การบัญชี
การทองเที่ยวและ
7
การโรงแรม
8 นิเทศศาสตร

3
2.67
2.33
3.33
2.67

ผาน

2
4.72
4.57
4.64
4.56
ไมมี
บัณฑิต
4.68

ผาน

4.55

4
3.63
3.02
4.00
2.89

5
3.50
2.75
4.00
3.50

6
3.00
3.00
4.00
3.00

ผลการ
เฉลี่ย
ประเมิน

ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการไมมีหลักสูตรใหม แตไดมีการเสนอแนะใหแตละ
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย ทั น ต อเหตุ ก ารณ และเน น การบู ร ณาการตลอดจนการฝ ก
ภาคปฏิบัติ การสงนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณในรูปแบบสหกิจ หรือการปรับหลักสูตรใหเปนหลักสูตร
บูรณาการรวมกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) หรือมีบางรายวิชาที่มีการบูรณาการรวมกับ
การทํางาน หรือการวิจัย การใหบริการทางวิชาการ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา
2560 ที่สังเคราะหออกมาในภาพรวม
- การกําหนดเปาหมายจํานวนที่จะรับสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร
- การยกระดับและเพิ่มผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงของอาจารยประจําหลักสูตร
- การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558
- ควรพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ ดานการทํางาน และดานเทคโนโลยี
ใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร
- ควรมีการกําหนดสมรรถนะของบัณฑิตที่เชื่อมโยงตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ตางๆ ใหสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตร
- การประชาสัมพันธเชิงรุก เชน สรางเครือขายระดับจังหวัด สรางเครือขายผูมีชื่อเสียงและศิษยเกาที่
มีชื่อเสียง รวมถึงการประชาสัมพันธในหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ
- ควรหาขอมูลปญหาและอุปสรรคที่แทจริงที่ทําใหนักศึกษาพนสภาพ หรือสําเร็จการศึกษาลาชา และ
แนวทางชวยเหลือที่ตรงประเด็นเพื่อใหนักศึกษาคงอยูตลอดหลักสูตรและมีแนวโนมที่ดีขึ้น
- ควรหามาตรการกระตุนในอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ และนําไปตีพิมพเผยแพรใหไดตามแผนที่
ไดดําเนินการไวใหมากยิ่งขึ้น
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- ภายหลังที่มีการปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินการสอนไปแลวในระยะแรก ควรมีการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของนักศึกษาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง ความไดเปรียบเสียเปรียบ และหาวิธีการ
ที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับนักศึกษาหลักสูตรเกา
- ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนของหลักสูตรเอง และมีเอกลักษณเฉพาะของหลักสูตร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560
ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (คะแนนรายองคประกอบ) โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ
องคประกอบคุณภาพ / ตัวบงชี้

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

3.41

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.99

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

3.08

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

5

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5

4.08

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.00

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

5.00

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

5.00

5.00

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

5.00

5.00

5.00

5.00

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ

5.00

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

5.00

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ

5.00
4.58
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ความโดดเดนของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
การเงินการธนาคาร
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.

การจัดการทั่วไป
การตลาด
การทองเที่ยวและการโรงแรม
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
นิเทศศาสตร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ความโดดเดน
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในศาสตร ด า นการบริ ห ารการเงิ น
นักศึกษามีคุณลักษณะ : มีความละเอียด รอบคอบ มีน้ําใจ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในศาสตร ด า นการบริ ห ารจั ด การ
นักศึกษามีคุณลักษณะ : สุภ าพ มี น้ําใจ มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม
นักศึกษามีความสามารถในศาสตรการเขียนแผนการตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
นักศึกษามีคุณลักษณะ : กลาแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในศาสตร บ าร เ ทนเดอร การผสม
เครื่องดื่ม การทําอาหารไทย และดานการใหบริการ
นักศึกษามีคุณลักษณะ: อดทน มีจิตบริการ
นักศึกษาคุณลักษณะ : มีความละเอียด รอบคอบ
มีความรับผิดชอบสูง
นักศึกษามีความสามารถในศาสตร: สรางเครื่องมือเพื่อใชในงาน
ธุรกิจ เชน Application , Wab
นักศึกษามีคุณลักษณะ: สามารถในการคิดวิเคราะห
นักศึกษามีความสามารถในศาสตรการประชาสัมพันธ
มีคุณลักษณะ : กลาแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง
นักศึกษามีความสามารถในศาสตรเศรษฐกิจ การคาและการเงิน
นักศึกษามีคุณลักษณะ : สามารถในการคิดวิเคราะห จิตบริการ

2.3.2 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF
องคประกอบ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
(สกอ.) ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กระบวนการ
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
การดํ าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึกษาที่ ป รากฏในหลักสูต ร
(มคอ.2) หมวดที่ 7 ข อ 7 ที่ ห ลั ก สู ต รแต ล ะหลั ก สู ต รดํ า เนิ น งานได ในแต ล ะป
การศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป
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1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย างน อยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4 มีการจั ดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิช า
และรายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา
6 มี ก ารท วนสอบผ ลสั ม ฤท ธิ์ ข องนั กศึ ก ษ าตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ กํ าหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถ ามี ) อย างน อยรอยละ 25 ของรายวิช าที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมิ น การดํ าเนิ น งานที่ รายงานใน มคอ.7 ป
กอนหนานั้น
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

การทองเที่ยวและการโรงแรม

นิเทศศาสตร

การบัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

การตลาด

ขอ

การจัดการทั่วไป

ตารางที่ 9 แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้
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9
10
11
12

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
จํานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒ นาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน อย
กวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิ ต
ใหม ที่ มีตอคุ ณ ภาพหลั กสู ตร เฉลี่ ย ไมน อยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดั บ ความพึ งพอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รอยละของตัวบงชี้ 1 – 5
จํานวนตัวบงชี้ที่ตองดําเนินการผาน
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผาน
คิดเปนรอยละ

ชื่อหลักสูตร
การเงินการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
การตลาด

การทองเที่ยวและการโรงแรม

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

การทองเที่ยวและการโรงแรม

นิเทศศาสตร

การบัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

การตลาด

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ขอ
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การจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากสอนในชั้นเรียน
นํานักศึกษาออกบริการชุมชนโดยใหความรูการบริหารจัดการ
ดานการเงิน การจัดทําธนาคารขยะ
นํานักศึกษาออกบริการชุมชน โดยใหความรูเกี่ยวกับศาสตร
การบริหารจัดการ
ใหนักศึกษาใหบริการชุมชนโดยการเขียนแผนการตลาดใหกับกลุม
วิสาหกิจชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ และออกแบบผลิตภัณฑใหมี
ความทันสมัย ตรงกับความตองการของผูซื้อ
นักศึกษาปฏิบัติจริงดานการทําอาหาร การผสมเครื่องดื่ม การจัดนํา
เที่ยว และออกใหบริการตามงานตาง ๆ ใหรุนพี่สอนรุนนอง ทั้งนี้
ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2560 ไดการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการใชการทํางานเปนฐาน (WIL)
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การบัญชี

ชื่อหลักสูตร
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การจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากสอนในชั้นเรียน
นักศึกษาไปใหบ ริการทางวิช าการแกชุมชนโดยการสอนให จัดทํ า
บัญชีครัวเรือน

คอมพิวเตอรธุรกิจ

นักศึกษาจัดทําโครงงานโดยศึกษาสภาพปญหาการประกอบธุรกิจ
และสรางเครื่องมือเพื่อใชในงานธุรกิจ เชน Application , Wab

นิเทศศาสตร

นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ งานด านการประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ชน
รวมทั้งออกทําขาว ประชาสําพันธในงานตาง ๆ
นักศึกษาจัดคายเศรษฐศาสตรเพื่อใหความรูแกนักเรียนในพื้นที่

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

2.3.3 การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรไดมีการจําแนกการฝก
ประสบการณวิชาชีพและในรูปแบบของสหกิจศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.3.3.1 ขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
ขั้นที่ 1 นักศึกษาชั้นปที่ 4 ตรวจสอบผลการเรียน โดยนักศึกษาตองเรียนครบรายวิชากอน
การเขาฝกประสบการณวิชาชีพ และไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
ขั้นที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 4 ตรวจสอบผลการสอบวัดความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
(มาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ) โดยตองสอบผาน จึงจะสามารถลงทะเบียนขอฝกประสบการณวิชาชีพได
ขั้นที่ 3 ฝายฝกประสบการณวิชาชีพฯ แจงกําหนดระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ขั้นที่ 4 นักศึกษาหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดวยตนเอง (หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ) โดยแหลงฝกประสบการณวิชาชีพตองสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
ขั้นที่ 5 นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพ โดยประธานโปรแกรมวิชา
เป น ผู พิ จ ารณาความเหมาะสมของแหล ง ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ พร อ มทั้ ง พิ จ ารณาความเหมาะสม
คุณลักษณะของนักศึกษา (สัปดาหที่ 8 ของภาคเรียน 1)
ขั้นที่ 6 นักศึกษาสงแบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพตอศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ
เพื่อจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห (สัปดาหที่ 8-9 ภาคเรียน 1)
ขั้นที่ 7 นักศึกษาติดตอรับหนังสือขอความอนุเคราะหเขาฝกประสบการณวิชาชีพกับทาง
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ เพื่อนําสงตอแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ (สัปดาหที่ 11 ภาคเรียน 1)
ขั้นที่ 8 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาและหนวยงานที่นักศึกษา
จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ (สัปดาหที่14 ภาคเรียน 1)
ขั้นที่ 9 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ขั้นที่ 10 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อรับเอกสารการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ
ขั้นที่ 11 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ประสานคณาจารยเพื่อออกนิเทศนักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 (สัปดาหที่ 7 -11 ภาคเรียนที่ 2)
ขั้น ที่ 12 นั กศึ กษาเขารวมกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบการณวิช าชีพ จัดโดยศูน ยฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ (สัปดาหที่ 17 ภาคเรียนที่ 2)
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ขั้นที่ 13 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (สัปดาหที่ 17-18

2.3.3.2 ขั้นตอนการฝกสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ขั้นที่ 1 นักศึกษาชั้นปที่ 4 ตรวจสอบผลการเรียน โดยนักศึกษาตองเรียนครบรายวิชากอน
การเขาสหกิจศึกษา และไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50
ขั้ น ที่ 2 การสมั ค รเข า ร ว มสหกิ จ ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต อ งกรอกข อ มู ล และยื่ น แบบแจ ง
รายละเอียดการเขารวมสหกิจศึกษา (CoEd – 1) ตามกําหนดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ขั้นที่ 3 การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกปฏิบัติงาน (การอบรมสหกิจศึกษา)
3.1 การลงทะเบี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา นั กศึ กษาตองลงทะเบี ยนเรียนรายวิช า
สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําโปรแกรมวิชาที่
นักศึกษาสังกัดกอน
3.2 เขารับการอบรมสหกิจศึกษา
- การอบรมสหกิจศึกษา เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา
ตามกําหนดการที่ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ กําหนด
- การปฐมนิ เ ทศ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาก อ นออก
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ขั้นที่ 4 การเลือกสมัครงาน (Matching) เมื่อสถานประกอบการสงแบบเสนองานมายังศูนย
ฝกประสบการณวิชาชีพ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพจะทําการประชาสัมพันธเสนองานไปยังโปรแกรมวิชาที่
นักศึกษาสังกัด เพื่อนักศึกษาจะไดดําเนินการสมัครงานโดยตองกรอกขอมูลและสงใบสมัคร
ขั้นที่ 5 การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ จะนํา
ใบสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษายื่นตอสถานประกอบการ เพื่อทําการคัดเลือก และนัดสัมภาษณงานโดย
สถานประกอบการตองสงแบบแจงกําหนดการสัมภาษณจากสถานประกอบการ สงมายังศูนยฝกประสบการ
วิชาชีพฯ เพื่อประสานงานนัดสัมภาษณตอไป
ขั้ น ที่ 6 การจั ด เข า คู ร ะหว า งสถานประกอบการกั บ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา ศู น ย ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพฯ จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาจากสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการจะ
ตองสงแบบแจงรายชื่อนั กศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากสถานประกอบการ โดยภายหลังจากประกาศผลแลว
นักศึกษาทุกคนตองไปปฏิบัติงานตามกําหนด และจะขอสละสิทธิ์การปฏิบัติงานไมไดโดยเด็ดขาด
ขั้นที่ 7 คาตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ คาตอบแทนและสวัสดิการจาก
สถานประกอบการจะเปนไปตามขอตกลงระหวางศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ กับสถานประกอบการ ใน
กรณีที่นักศึกษาไปติดตอสถานประกอบการเอง คาตอบแทน และสวัสดิการจากสถานประกอบการจะเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางนักศึกษา กับสถานประกอบการ โดยผานความเห็นชอบจากศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ดวย
ขั้นที่ 8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาตองเดินทางถึงสถาน
ประกอบการในวันที่กําหนด ทั้งนี้ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ จะประสานงานใหสถานประกอบการทราบ
ลวงหน า หากนั กศึ กษาต องการเขาปฏิ บั ติงานก อนกําหนดหรือเกิดเหตุ ขัด ของในระหวางเดิน ทางทําให ไม
สามารถเดินทางไปถึงตามกําหนดเวลา โปรดติดตอสถานประกอบการทางโทรศัพทโดยดวนที่สุด และขอโปรด
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไมสะดวกในการติดตอและหาที่พัก
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เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job
supervisor) คอยใหการดูแลและชี้แนะนั กศึกษา ซึ่งนั กศึกษาจะตองตั้งใจปฏิ บัติงาน เชื่อฟ ง และให ความ
เคารพพนักงาน ที่ปรึกษาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 9 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการประสานงานระหวางนักศึกษาและเจาหนาที่ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ
เปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาจะตองจัดสงเอกสาร แบบฟอรมสหกิจศึกษาใหกับศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
1) ในระหว า งสั ป ดาห แ รกของการปฏิ บั ติ ง าน นั ก ศึ ก ษาจะต อ งส ง แบบแจ ง
รายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงพนักงานที่ปรึกษา
2) ในระหวางสัปดาหที่ 2 นักศึกษาจะตองสงแบบแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ในระหว า งสั ป ดาห ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาต อ งจั ด ส งแบบแจ ง การร า งรายงานการ
ปฏิบัติงาน (รายงานสหกิจศึกษา) เพื่ออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนํานักศึกษา
อาจเริ่มเขียนรายงานไดทันทีหากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไมไดแจงแกไขหัวขอ หรือเคาโครงรางรายงาน
ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมระหวางการไปนิเทศงานก็ได ในกรณีที่พนักงานที่
ปรึกษาไมมีเวลาเขียนขอมูลในแบบฟอรมตางๆ ใหนักศึกษาแกปญหาโดยการสอบถามขอมูลดวยวาจา แลว
เปนผูเขียนขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําไปใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับทราบ หากมีขอขัดของ
ประการใดที่ทําใหไมสามารถจัดสงเอกสารไดตามกําหนด จะตองแจงใหเจาหนาที่ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ทราบทันที
4) นักศึกษาตองสงรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณใหแกพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 2
สัป ดาห ก อนเสร็จสิ้ น การปฏิ บัติ งานและจะตองแกไขตามพนักงานที่ ป รึกษาแนะนําให เสร็จเรียบรอยและ
นักศึกษาตองสงแบบแจงยืน ยันสงรายงานการปฏิบัติงาน (รายงานสหกิจ) แนบมาพรอมกับรายงานสหกิ จ
ศึกษาฉบับสมบูรณตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทันทีที่กลับมาจากสถานประกอบการ และโปรดติดตาม
กําหนดในการสัมภาษณหลังกลับมาอีกครั้ง
ขั้นที่ 10 การนิเทศงานสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาไดจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาประจําโปรแกรมวิชา ที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคของการนิเทศงาน
ดังนี้
- เพื่อใหเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักศึกษาที่กําลังปฏิบัติงานโดยลําพัง ณ
สถานประกอบการซึ่งอยูหางไกลครอบครัว เพื่อน และคณาจารย
- เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสหกิจศึกษา
- เพื่ อ ช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ระหว า ง
ปฏิบัติงาน
- เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาตลอดจนแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการซึ่งกันและกัน
- เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและรวบรมขอมูลที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย
1. เจาหนาที่ศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพฯ จะประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา เพื่อกําหนดแผนการนิเทศงานอยางนอย 2 ครั้ง อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตองสงแบบแจง
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ยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษามายังศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ เพื่อจัดกําหนดการนิเทศงาน และ
ประสานงานกําหนดการดังกลาวกับทางสถานประกอบการ
2. เจ า หน า ที่ ศู น ย ฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ฯ ส ง แฟ ม ประวั ติ นั ก ศึ ก ษา พร อ ม
รายละเอียดสถานประกอบการใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษากอนเดินทาง 1-2 วันทําการ
3. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดวันนัดหมาย โดย
มีหัวขอการนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานของนักศึกษา ใหคําปรึกษาและชวยแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งดานวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตองสงแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา พรอมแฟม
ประวัตินักศึกษามายังหนวยประสานงานสหกิจศึกษา หลังการนิเทศงาน 1 วัน
ขั้นที่ 11 กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
1. นั ก ศึ ก ษาต อ งส งแบบแจ งยื น ยั น ส งรายงานการปฏิ บั ติ งานแนบมาพรอ มกั บ
รายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ และแบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตออาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา
2. นักศึกษาเขารับการสัมภาษณจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําโปรแกรม
วิชาที่นักศึกษา สังกัดอาจสัมภาษณ เปนกลุมโดยอาจารยจะสัมภาษณและประเมินรายงานสหกิจศึกษาจาก
แบบบประเมินผลการเขารวมสกิจศึกษา (หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) โดยการสัมภาษณ
ขั้น ที่ 12 การประเมิน ผล การให ระดับ คะแนนตัวอักษรจะเปน ระบบ S (Satisfactory –
ผาน) และ U (Unsatisfactory – ไมผาน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑผาน 70 คะแนน รายละเอียดดังนี้
1. การเข า ร ว มอบรม ปฐมนิ เทศ และกิ จ กรรมสหกิ จ ศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว โ ดย
ครบถวน เกณฑการใหคะแนน 10 คะแนน
2. การสงแบบฟอรมตางๆ ครบถวน เกณฑการใหคะแนน 10 คะแนน
3. รายงานสหกิจศึกษา เกณฑการใหคะแนน 60 คะแนน
- ไดรับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา ใน
ระดับ S จากพนักงานที่ปรึกษา (40 คะแนน)
- ไดรับการประเมินรายงานสหกิจศึกษาในระดับ S จากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา (20 คะแนน)
4. เขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการครบถวน เกณฑการใหคะแนน
20 คะแนน
การจัดการทั่วไป

ในป การศึ กษา 2560 มี สาขาวิชาที่ส งนั กศึ กษาเข าสหกิ จศึ กษาคื อ สาขาวิ ชาบั ญชี สาขาวิ ชา

2.3.4 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ทางโปรแกรมวิชาไดมีการจัดโครงการ หรือ
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามศาสตรของตนเอง และนอกจากนี้ ยังมีโครงการ หรือ
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี จนเปน
บัณฑิตจิตบริการตามเอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ
สําหรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสวนมากจะมีในรายวิชาการศึกษาทั่วไป และรายวิชาของ
โปรแกรมวิชา อีกทั้งจะมีการอบรมเพื่อใหนักศึกษาสอบผานมาตรฐานคอมพิวเตอรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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สวนในวิชาภาษาอังกฤษจะสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม หรือฝกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และการอบรม
เพื่อสอบ TOEIC ที่ทางคณะจัดขึ้น ทั้งนี้ในโปรแกรมวิชาก็จะมีโครงการ/หรือกิจกรรม เพื่อสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ทั้งนี้ในแตละหลักสูตรไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังแสดงในตาราง
ชื่อหลักสูตร

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

การเงินการธนาคาร

1. เปนนักคิดวิเคราะห
2. ความสามารถในการสื่อสาร
3. มีความละเอียดรอบคอบ

การจัดการทั่วไป

1. สามารถทํางานเปนทีม
2. มีความรับผิดชอบ
3. กลาแสดงออก
1. สามารถนําศาสตรการตลาดไปใชใน
การปฏิบัติงานจริง
2. มีความอดทน
3. มีจิตบริการ
1. สามารถการผสมเครื่องดื่ม ทําอาหาร
ไทย และการใหบริการ
2. อดทน
3. มีจิตบริการ

การตลาด

การทองเที่ยวและ
การโรงแรม

การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ

นิเทศศาสตร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

1. มีความละเอียดรอบคอบ
2. มีความรับผิดชอบ
3. กลาแสดงออก
1. สรางเครื่องมือเพื่อใชในงานธุรกิจ เชน
Application, Wabsite
2. มีความรูความเขาใจในธุรกิจ
1. เปนนักประชาสัมพันธ
2. กลาแสดงออก มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
1. สามารถในการคิดวิเคราะห
2. มีจิตบริการ

วิธีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค
จัดการเรียนการสอนโดยใช
สถานการณจริง อบรมเตรียมความ
พรอม ใหจัดทํารายงานมานําเสนอ ฝก
การวิพากษ อภิปราย
จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
จริง รายงานมานําเสนอ ฝกการ
วิพากษ อภิปราย
จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
จริงผานกิจกรรมปฏิบัติการขาย (MK.
Shop) ออกแบบผลิตภัณฑ ใหกับ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
ใหบริการ เชน บริการในงานเลี้ยง
บริการจัดทัวร รวมทั้งไดจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบการใชการทํางาน
เปนฐาน (WIL)
จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
ทําบัญชี รวมไปกับอาจารยในการฝก
ใหชุมชนทําบัญชีครัวเรือน
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ทําโครงงาน สรางเครื่องมือเพื่อใชใน
งานธุรกิจ เชน Application ,
Wabsite เพื่อใชแกปญหาใหกับธุรกิจ
จัดการเรียนการสอนโดยใหปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธผานการจัดงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
จัดทําคายใหความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร ในโรงเรียน
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2.3.5 ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2555-2559) อาจารยคณะวิทยาการจัดการไดจัดทําผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ชื่อหลักสูตรและคณาจารย
การจัดการทั่วไป
1. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร
4. อาจารยพัตราภรณ อารีเอื้อ
5. อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ
6. อาจารยพิมกาญดา จันดาหัวดง
7. อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
การเงินการธนาคาร
1. อาจารยศิริพร โสมคําภา
2. อาจารยอนุธิดา เพชรพิมูล
3. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา
4. อาจารย ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
การตลาด
1. ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย ดอนคราม

ผลงานทางวิชาการ

1. เอกสารคําสอน วิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการฝกอบรม
2. ตํารา วิชา การเขียนและประเมินโครงการ : จาก
ทฤษฏีสูการปฏิบัติ

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและจัดการ
โครงการ
2. ตําราวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
1. เอกสารประกอบคําสอนวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ
2. ตําราวิชา การพัฒนาทีมงานและภาวะผูน ําในองคกร
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสํานักงาน
และเอกสาร
2. ตําราวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาทีมงานและภาวะ
ผูนําในองคกร
2. ตําราวิชา การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา องคการและการจัดการ
2. ตําราวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
2. ตําราวิชา การจัดการพฤติกรรมองคการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเงินและการธนาคาร
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเงินธุรกิจ
3. ตําราวิชา การวิเคราะหทางการเงิน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน
2. ตําราวิชาการเงินธุรกิจ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและควบคุมกําไร
2. ตําราวิชาการเงินและการธนาคาร
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การประกันภัย
2. ตําราวิชา การบริหารการเงิน
1. เอกสารประกอบคําสอนวิชาการวิเคราะหและการจัดทํา
แผนการตลาด
2. ตําราวิชา การคาสมัยใหม
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ชื่อหลักสูตรและคณาจารย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา
3. ผูชวยศาสตราจารยถมรัตน ชื่นเชย
4. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
5. อาจารยจิระ ประสบธรรม
6. อาจารยชูเกียรติ เนื้อไม
การทองเที่ยวและการโรงแรม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
2. อาจารยประพล จิตคติ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
4. ผูชวยศาสตราจารยการรันต เจริญสุวรรณ

การพัฒนาองคการ| 34

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบคําสอนวิชา การตลาดระหวางประเทศ
2. ตํารา วิชาการจัดการการตลาด
1. เอกสารประกอบคําสอนวิชาการเปนผูประกอบการ
2. ตําราวิชา การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน
ทางการตลาด
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมผูบริโภค
2. ตําราวิชา การเปนผูป ระกอบการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสื่อสารการตลาด
1. ตําราวิชาการบริหารการทองเที่ยวเชิงกลยุทธ
2. เอกสารประกอบคําสอนหลักการมัคคุเทศก
3. เอกสารประกอบการสอนอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. ตํารา วิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การขายและ

การโฆษณาการทองเที่ยวและการโรงแรม

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจการบินและ
การออกบัตรโดยสาร
2. ตําราวิชา การวางแผนและการจัดการรายการนําเที่ยว
1. ตําราวิชา การดําเนินงานและการบริหารอาหาร

และเครื่องดื่ม

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการดําเนินงานและ

5. อาจารยยุชิตา กันหามิ่ง
การบัญชี
1. ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ
2. ผูชวยศาสตราจารยอมรม ครองแกว
3. ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน
4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวณัช ดอนคราม
5. อาจารยพิมพผกา วงศกองแกว
6. อาจารยเอกวินิต พรหมรักษา

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

1. เอกสารประกอบการสอนหลักการโรงแรม
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
2. ตําราวิชาการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห
งบการเงิน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการภาษีอากร 1
2. ตําราวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
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ชื่อหลักสูตรและคณาจารย
คอมพิวเตอรธุรกิจ
1. อาจารยชลธิชา แสงงาม
2. อาจารยจักรพันธ หวาจอย

3. อาจารยมนตรี ใจแนน
4. อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวทิ ย
5. อาจารยฉัตรชัย อินทรประพันธ
นิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูราํ ไพ ประพัสสร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
4. อาจารยธัญรดี บุญปน
5. อาจารย ดร.ประจักษ กึกกอง

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฐานขอมูลและ
การประยุกตใชงานธุรกิจ
2. ตําราวิชา โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีเพื่องานธุรกิจ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ
2. ตําราวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
และอัลกอริทึม
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบทางธุรกิจ
2. ตําราวิชา ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ
2. ตําราหลักนิเทศศาสตร
1. เอกสารประกอบคําสอนวิชาหลักการสื่อสารการตลาด
2. ตําราวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการแสดงแลการกํากับ
การแสดง
2. ตําราวิชาหลักการนิเทศศาสตร
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการถายภาพเบื้องตน
2. ตําราวิชาการสื่อขาวเบื้องตน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่องานนิเทศศาสตร

2. ตําราวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
-

6. อาจารยพิมพนารา บรรจง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
1. ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล
3. อาจารยวิษณุเดช นันไชยแกว
4. อาจารยชญานันท ศิริกิจเสถียร
5. อาจารยวีรวรรณ แจงโม
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-

1. เอกสารประกอบสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตําราวิชาการคลังรัฐบาล
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ
2. ตําราวิชาเศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ตําราวิชา หลักเศรษฐศาสตร
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2.3.6 ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
ลักษณะปญหา
1. ปญหาเศรษฐกิจ เชน ไมมีเงินในการ
ลงทะเบียนเรียน ไมมีเงินสําหรับคาใชจา ยใน
การเรียน
2. ปญหาชูสาว ตั้งครรภในวัยเรียน
3. ปญหาไมเขาชัน้ เรียน เชน ไมตองการศึกษา
ติดเกมส ติดเทีย่ วกลางคืน ตืน่ สายเขาเรียนไมทนั
4. ผลการเรียนไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

วิธีการแกปญหา
1. อาจารยประจําสาขาวิชาพยายามหาแหลงทุนการศึกษา
หางานพิเศษนอกเวลาเรียนใหนกั ศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2. อาจารยประจําสาขาวิชาใหคําปรึกษา และหาวิธีการชวยเหลือ
3. อาจารยประจําสาขาวิชา และอาจารยที่ปรึกษาติดตาม
ตักเตือน และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา
4. อาจารยประจําสาขาวิชาใหคําปรึกษา และหาวิธีการชวยเหลือ
ใหเปลี่ยนสาขาวิชาที่นักศึกษาถนัด
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สวนที่ 3

การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
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สวนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
3.1 การผลิตบัณฑิต
3.1.1 แผนการรับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมีแผนการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาผูมารายงานตัว ดังตอไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตร-สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (เทียบโอน)
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวม

แผนรับ
30

จํานวน
รายงานตัว รอยละตามแผน
20
66.67

40

37

92.50

40

16

40.00

30

18

60.00

20

-

-

30

34

100.00

40

-

-

80

78

97.50

20

31

100.00

30

21

70.00

30

36

100.00

30

-

-

420

291

60.56

จากตาราง พบวา สาขาวิช าที่มีนัก ศึก ษาเปน ไปตามแผนรับ มากที่สุด ไดแ ก หลัก สูต ร
ศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (เทียบ
โอน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เที ยบโอน) หลักสูตรบริห ารธุรกิจบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สวนหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษามารายงานตัว
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ไดแก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป (เทียบโอน) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (เทียบโอน)

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

การทองเที่ยวและการโรงแรม

นิเทศศาสตร

การบัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

การตลาด

ขอ

การจัดการทั่วไป

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

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
       
การดําเนินงานหลักสูตร
2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย างน อยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4 มีการจั ดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิช า
และรายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา
6 มี ก ารท วนสอบผ ลสั ม ฤท ธิ์ ข องนั กศึ ก ษ าตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ กํ าหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถ ามี ) อย างน อยรอยละ 25 ของรายวิช าที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
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เศรษฐศาสตรธุรกิจ

การทองเที่ยวและการโรงแรม

นิเทศศาสตร

การบัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

การตลาด

ขอ
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การจัดการทั่วไป
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7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมิ น การดํ าเนิ น งานที่ รายงานใน มคอ.7 ป        
กอนหนานั้น
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
















9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
       
10 จํานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒ นาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน อย

กวารอยละ 50 ตอป





11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิ ต
ใหม ที่ มีตอคุ ณ ภาพหลั กสู ตร เฉลี่ ย ไมน อยกวา 3.5
      
จากคะแนนเต็ม 5.0



12 ระดั บ ความพึ งพอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
      



รอยละของตัวบงชี้ 1 – 5
จํานวนตัวบงชี้ที่ตองดําเนินการผาน
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผาน
คิดเปนรอยละ

100
10
10
100



100
10
10
100



100
10
10
100



100
10
10
100



100
10
10
100



100
11
11
100

100 100
10 8
10 8
100 100

จากตาราง พบวา คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบงชี้ผล
การดําเนินงาน (KPI) ครบทุกตัวบงชี้ และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
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3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
ผลประเมิน ระดับคุณภาพ ผลประเมิน ระดับคุณภาพ

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวม

3.48

ดี

3.49

ดี

3.78

ดี

3.94

ดี

2.93

ปานกลาง

3.29

ดี

3.21

ดี

3.02

ดี

3.19

ดี

3.37

ดี

3.26

ดี

3.53

ดี

3.37

ดี

3.27

ดี

3.34

ดี

3.40

ดี

3.32

ดี

3.41

ดี

จากตารางพบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560
ในภาพรวมคุณภาพอยูในระดับดี ซึ่งพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในทิศทางที่ดีขึ้น จากปการศึกษา 2559 และเมื่อ
พิจารณารายหลักสูตร พบวา ปการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี
3.1.4 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แสดงไดดังนี้
ตารางที่ 12 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

คุณธรรม
จริยธรรม

4.72
4.53
4.45

ทักษะทาง
ความรู
ปญญา

4.33
4.48
4.14

4.28
4.58
4.20

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

4.50
4.45
4.32

คาเฉลี่ย
รวม
วิเคราะห

เชิงตัวเลข

4.31
4.47
4.15

4.43
4.50
4.25

ระดับ
มาก
มาก
มาก
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา
การเงินและการ
ธนาคาร
การบัญชี
นิเทศศาสตร
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวม

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ความรู
ปญญา

คาเฉลี่ย
รวม
วิเคราะห

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

เชิงตัวเลข

ระดับ

4.55

4.40

4.35

4.68

4.25

4.45

มาก

4.69
4.28

4.38
3.91

4.52
4.04

4.56
4.28

4.49
4.02

4.53
4.10

มากที่สุด
มาก

4.35

4.04

3.94

4.25

3.87

4.09

มาก

4.24

ไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
4.27
4.43
4.22

4.34

มาก

4.51

จากตารางพบวา คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนสาขาวิชาพบวา สาขาวิชาการบัญชีมีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด และสาขาวิชาอื่น ๆ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3.1.5 การไดรางวัล (ตรวจจากตัวชี้วัด)
ในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไดรับรางวัล ดังตอไปนี้
ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นางสาวอมิตา ออซิน
นายโกนัย มาตรศักดิ์ดา
นางสาวพัชราพร พรมมา
นางสาวศิริรัตน มะลิพรม
โปรแกรมวิชาการบัญชี
นางสาวกนกวรรณ จันทะพันธ
นางสาวแพรพลอย สุธรรมมา
นางสาวดวงนภา สิงหใส
โปรแกรมวิชาการบัญชี

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด

ชื่องาน/รางวัล
ไดผานการคัดเลือก
เขารอบ 40 ทีมสุดทาย
จากการแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี สูความเปน
เลิศครั้งที่ 4
ไดผานการคัดเลือก
เขารอบ 40 ทีมสุดทาย
จากการแขงตอบคําถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ
ครั้งที่ 6 ประจําป 2561
"ชิงถวยรางวัลจากนายก
สภาวิชาชีพบัญชี"
Thailand Accounting
Challenge 2018
รางวัลชมเชย ในการ
ประกวดแขงขันแผนธุรกิจ
เพื่อการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ระดับอุดมศึกษา

หนวยงานผูใหรางวัล
วัน/เดือน/ป
หองประชุมมงคลอาภา 3 วันที่ 19 ม.ค. 61
อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ วันที่ 27 ม.ค. 61
บรมราชูปถัมภ
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 ก.พ. 61
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ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด
ชั้นปที่ 3
นายธรรมรงค ตั่นแกว
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

นายพีรยุทธ กลิ่นเกตุ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
นักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว
นักศึกษาชั้นปที่ 2
นางสาวสรารัตน คําวงษา
นักศึกษาชั้นปที่ 4
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

นายธีรภัทร เสริมศรี
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

ชื่องาน/รางวัล
รางวัลชมเชยจากการตอบ
ปญหาทางการตลาด ใน
โครงการ Marketing
Contest ครั้งที่ 29
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 และไดรับถวยอธิบดีกรม
สงเสริมวัฒนธรรม จาก
การประกวดมารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ชิงถวยประทาน พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการประกวด
ออกแบบโลโก Green
Office
รางวัลชมเชย จากการ
ประกวดละครเวที
โครงการ Act outloud u
report ระดับประเทศ
ไดผานการคัดเลือก 38
คน ระดับประเทศ ใหเขา
รวม Training Camp
อบรมฝกทักษะดานการ
สื่อสาร และสรางความ
ตระหนักรูในประเด็น
สิ่งแวดลอม ดานการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
รางวัลชมเชย ประเภทนัก
จัดรายการวิทยุ ใน
โครงการเสนทางสูดวงดาว
ผูประกาศขาวโทรทัศน
และนักจัดรายการวิทยุ
ดิจิทัล ปที่ 16
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หนวยงานผูใหรางวัล
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพ

วัน/เดือน/ป
วันที่ 23 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20-21 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

วันที่ 12 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 27 มิ.ย. 61

ณ โรงแรมเมธาวลัย
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

วันที่ 20-23 ก.ค. 61

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18-20 ก.ค. 61
และวันที่ 23-24 ก.ค.
61
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ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด
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ชื่องาน/รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ในการประกวดแผน
ธุรกิจระดับอุดมศึกษา ใน
หัวขอ “การพัฒนาการ
แปรรูผลผลิตทาง
การเกษตรอยางยั่งยืน”

หนวยงานผูใหรางวัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

วัน/เดือน/ป
วันที่ 17 ส.ค. 61

3.1.6 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
สาขาวิชา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

จํานวน มีงานทํา
รอยละการมีงานทํา
มีงานทํา
ผูตอบ
กอน
ศึกษา
หลังสําเร็จ
แบบ
สําเร็จ
ตอ 2560 2559
การศึกษา
สอบถาม การศึกษา
21
20
95.24 90.32

การจัดการทั่วไป

25

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

-

การทองเที่ยว
และการโรงแรม
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

26

26

-

26

-

100.00

73.33

7

94.80

77.67

รวม

ไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
300

269

-

255

จากตารางพบวา คณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 300 คน มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 269 คน (รอยละ 89.67) มีบัณฑิ ตมีงานทํา จํานวน 255 คน (รอยละ 94.80) และ
ภาพรวมภาวะการมี งานทํ าของบั ณ ฑิ ตคณะวิท ยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 (รอยละ 94.80)
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2559 (77.67)
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วิชาการ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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3.1.7 ดานอาจารย (คุณวุฒิ ผลงาน ตําแหนงทางวิชาการ)
คณะวิ ทยาการจั ดการ มี บุคลากรสายวิช าการทั้ งสิ้น 46 คน มีคุณ วุฒิ และตําแหน งทาง

อาจารย
26
3 (11*)
29

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
8
0
7
2
15
2

ศาสตราจารย
0
0
0

หมายเหตุ : * อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอแบบไมเต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจําปการศึกษา 2560

จํานวน
34
12
46

จากตาราง พบวา คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 46 คน แบงเปนปริญญา
เอก 12 คน ปริญญาโท จํานวน 34 คน ซึ่งเปนอาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน เมื่อคิด
สัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 26.09 ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
บุ คลากรสายวิชาการที่ ดํารงตําแหน งทางวิชาการ แบงเป นผูชวยศาสตราจารย จํานวน 15 คน รอง
ศาสตราจารย จํานวน 2 คน เมื่อคิดสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ 36.96 ของ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
3.2 การวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
3.2.1 จํานวนงานวิจัย
3.2.1.1 งานวิจัยตามศาสตร
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิท ยาการจั ดการ มีผ ลงานด านการวิจัย ตาม
ศาสตร จํานวน 25 เรื่อง ดังแสดงใน ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผลงานวิจัย
1. ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเที่ยว
จังหวัดกําแพงเพชร

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

2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาและ ผศ.ราตรี สิทธิพงษ
วัฒนธรรม ทองถิ่นของชุมชน ตําบลนาบอคําเพื่อสงเสริมการ ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ทองเที่ยว
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ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผูดําเนินการวิจัย
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู
3. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอใจ
ผูกพันกับงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานของธุรกิจ
ซอฟตแวรในประเทศไทย
4. รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายชุมชนในการจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ
5. การพัฒนาผลิตภัณฑจากมรดกทางวัฒนธรรมตําบล
ไตรตรึงษ เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร
6. กลยุทธการบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุมภาคเหนือตอนลาง
7.Social and Cultural Exstence and Change of
Paka-Kyaw Wthnic Groups in KamphangPhet Province
8. Tourism Route of Historical Park in the Lower
North of Thailand
9. พฤติกรรมการเปดรับสื่อและความตองการในการรับฟง
รายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชร
10. การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถี
ชีวิตเมืองลูกหลวงกําแพงเพชร

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ และคณะ

11. การพัฒนากลยุทธการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับวิสหกิจชุมชน กําแพงเพชร
12. แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในหมูบานโพธิ์
พัฒนา ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

13. ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษารายวิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ
14. การศึกษาอาหารทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
15. การตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน
16. การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษนายะ
อ.ประพล จิตคติ
ดร.ประจักษ กึกกอง
อ.ธัญรดี บุญปน
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท

อ.ชญานนันท ศิริกิจเสถียร
อ.วีรวรรณ แจงโม
อ.นงลักษณ จิ๋วจู
อ.ชูเกียรติ เนื้อไม
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
วชิรวิทย กรรณิกา
อ.วรรณพรรณ รักษชน
อ.ศิริพร โสมคําภา
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.พิมพผกา วงศกองแกว
ผศ.อมรา ครองแกว
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ชื่อผลงานวิจัย
17. ผลการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการที่มีตอผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาการวางแผนและการควบคุมกําไรของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
18. ปญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ตําบลลานดอกไมตก
19. การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจที่พัก
แรมในจังหวัดกําแพงเพชร
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ชื่อผูดําเนินการวิจัย
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.ประจักษ กึกกอง

อ.ศิริพร โสมคําภา
20. ธุรกิจชุมชนที่สงผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
จังหวัด ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเงิน
อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
21. สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
อ.พิมพผกา วงศกองแกว
บัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ สาขาวิชาการบัญชี
ผศ.อมรา ครองแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ
22. การพัฒนาระบบสารสนเทศดานกิจกรรมศึกษา คณะ
อ.จักรพันธ หวาจอย
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อ.มนตรี ใจแนน
23. โมเดลเชิงสาเหตุดานกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่ อ.ชูเกียรติ เนื้อไม
วิชิต อูอ น
สงผลตอประสิทธิผลในการดําเนินการธุรกิจของสินคาและ
บริการตอวัยรุนไทยผานสื่อออนไลน
สุกัญญา ทิพหา
24. ปจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธการวางตําแหนงผลิตภัณฑที่มี อ.วรรณพรรณ รักษชน
ผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
25. ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อ.เอกวินิต พรหมรักษา
ของผูทําบัญชีในประเทศไทย
3.2.1.1 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จํานวน 14 เรื่อง ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผลงานวิจัย
1. ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเที่ยว
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื่อวิจัย
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
อ.การันต เจริญสุวรรณ
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
อ.ชลธิชา แสงงาม
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร
อ.วรางค รามบุตร
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ชื่อผลงานวิจัย
2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาและ
วัฒนธรรม ทองถิ่นของชุมชน ตําบลนาบอคําเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว
3. รูปแบบความสัมพั น ธเชิ งสาเหตุของป จจัย ที่ส งผลตอใจ
ผูกพันกับงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานของธุรกิจ
ซอฟตแวรในประเทศไทย
4. รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายชุมชนในการจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ
5. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากมรดกทางวั ฒ นธรรมตํ า บล
ไตรตรึงษ เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร
6. การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถี
ชีวิตเมืองลูกหลวงกําแพงเพชร
7. การพัฒ นากลยุทธการตลาดตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง สําหรับวิสหกิจชุมชน กําแพงเพชร

ชื่อวิจัย
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

8. แนวทางการจั ด การสํ าหรั บ ผู สู งอายุ ในเขตพื้ น ที่ ตํ าบล
ไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
9. แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในหมูบานโพธิ์
พัฒนา ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.วรรณวณัช ดอนคราม
อ.ชญานนันท ศิริกิจเสถียร
อ.วีรวรรณ แจงโม
อ.นงลักษณ จิ๋วจู
อ.ชูเกียรติ เนื้อไม
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษนายะ

10. Social and Cultural Exstence and Change of
Paka-Kyaw Wthnic Groups in KamphangPhet Province
11. แนวทางการแกไขปญหาผูสูงอายุ ในเขตพื้นที่ไตรตรึงษ
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
12. การศึกษาอาหารทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
13. การตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของ
วิสาหกิจชุมชน
14. แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน
ของตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู
รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ และคณะ
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร
อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
วชิรวิทย กรรณิกา
อ.วรรณพรรณ รักษชน
อ.ศิริพร โสมคําภา
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.ศิริพร โสมคําภา
อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
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3.2.2 ทุน แหลงทุน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวน 14
เรื่ อง รวมเป น เงิ น ทั้ งสิ้ น 1,462,455 โดยแบ งออกเป น ทุ น อุ ดหนุ น การวิจัย จากงบประมาณแผ น ดิน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 9 เรื่อง เปนเงินทั้งสิ้น 1,383,355 บาท งบบํารุงการศึกษา จํานวน 5
เรื่อง เปนเงินทั้งสิ้น 63,100 บาท และงบของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 8 เรื่อง เปนเงินทั้งสิ้น 16,000
บาท ดังตารางที่ 16-17
ตารางที่ 16 แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2561
ที่
1

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูวิจัย

การพัฒนาการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุเพื่อ 1.รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
ความยั่งยืน จังหวัดกําแพงเพชร
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)

2

การพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไทย

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

3

โภชนเภสัชของขาวพันธุพ ื้นเมืองจังหวัด
กําแพงเพชรที่เหมาะสมกับ วัยเรียนวัยทํางาน
และวัยผูสูงอายุ

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

4

5

การสรางเครือขายฟนฟูวิถีชวี ิตและสืบสานมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุชาวไทย
ภูเขาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก และสุโขทัย

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูสูงอายุในจังหวัด
กําแพงเพชร

1.อ.โอกามา จาแกะ
2.อ.ธวชินี ลาลิน
3.อ.อิสสราพร ออนบุญ
4.อ.บุญมา กุพันธ
5.อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา
6.อ.สุภาภรณ หมั่นหา
(1,225,004 / 6=204,167.33)
(204,167.33 x
1=204,167.33)
1.ดร.ประจักษ กึกกอง
2.อ.ธัญรดี บุญปน
3.อ.ศิริพร โสมคําภา
4.อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ

217,637

334,102

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ
รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ

43,436

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ
204,167

150,000

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ
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ที่
6

7
8

9

ชื่อเรื่อง

กลยุทธการตลาดสําหรับทองเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด
สุโขทัย
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ชื่อผูวิจัย

งบประมาณ (บาท)

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)

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ

52,000

การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนทาขุนราม
จังหวัดกําแพงเพชร สูการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค

1.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
2.อ.ยุชิตา กันหามิ่ง

แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
ต.ลานดอกไม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร

1.อ.อิฐารมย มิตรสุวรรณสิงหรา
2.อ.โอกามา จาแกะ
3.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
4.ดร.ประจักษ กึกกอง
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)

การพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับเกษตรกรผู
ปลูกขาวแบบอินทรียในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร

หมายเหตุ

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ

150,000

อ.ศิริพร โสมคําภา

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ

83,333

รายชื่อที่ขีดเสน
ใต คือ อาจารย
ในคณะ

148,680

รวม

1,383,355

ตารางที่ 17 แสดงคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบบํารุงการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2561
ที่
1
2

3

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูวิจัย

งบประมาณ (บาท)

เอกภาพของเว็บ ไซต สงเสริมการท อ งเที่ ยวจั งหวั ด อ.ประพล จิตคติ
กําแพงเพชรโดยการมีสวนรว มของผูป ระกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยว
แนวทางการจัดการทางการเงินรานคา
อ.ศิริพร โสมคําภา
ริมทางผลผลิตทางการเกษตรในเขต
ตําบลสระแกว อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
การหาแนวทางในการลดตนทุนจากการลงทุน
รับเหมาปูสนามหญาและการจัดสวนหยอม Finding
ways to reduce costs from investing in lawn
and gardening contractors.

20,000

20,000

1.ผศ.อนุ ธัชยะพงษ
2.อ.กันยา มั่นคง
3.อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
(11,000 x 80% = 8,800)
วิจัยสํารวจ (นอกมหาวิทยาลัย)
เฉพาะอาชีพ

8,800
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ที่

ชื่อเรื่อง

4

5
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ชื่อผูวิจัย

ผลการใชวิธกี ารสอนแบบใชปญหาเปนหลักโดยใช
แหลงเรียนรูในชุมชน รายวิชาสังคมวิทยาและ
จิตวิทยาการสื่อสาร The Effects of Problembased Learning by Use the Community
Resources Sociology and Psychology of
Communication Courses.

1.ดร.ประจักษ กึกกอง 100%
วิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช Chat
bot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี
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 บัวเผื่อน
4.อ.นภาลัย บุญคําเมือง
(11,000 x 30% = 3,300)

งบประมาณ (บาท)

11,000

รวม

3,300

63,100

3.2.3 จํานวนอาจารยผูทําวิจัยตออาจารยทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยทั้งสิ้น 46 คน โดยมีผูทําวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ
78.26 ของผูทําวิจัยตออาจารยทั้งหมด
3.2.4 จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร (แยกฐาน)
ใน ป งบ ป ระมาณ พ .ศ. 2561 คณ ะวิ ท ยาการจั ด การมี จํ า น วน ผ ล งาน ตี พิ มพ เผ ยแพ ร
จํานวน 31 เรื่อง โดยแยกตามฐานการตีพิมพเผยแพร ดังนี้
1. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในป 2560 จํานวน 21 เรื่อง แสดงในตารางที่ 18
2. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรือ ในวารสารทางวิช าการะดับ ชาติ ที่ ไม อยูในฐาน ในป 2560
จํานวน 2 เรื่อง แสดงในตารางที่ 19
3. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยูในฐาน
TCI กลุมที่ 2 ใน ป 2560 จํานวน 3 เรื่อง แสดงในตารางที่ 20
4. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยูในฐาน
TCI กลุมที่ 1 ใน ป 2560 จํานวน 4 เรื่อง แสดงในตารางที่ 21
ตารางที่ 18 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในป 2560
ลําดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

1

แนวทางการแก ไ ขป ญ หา
ผู สู ง อ า ยุ ใ น เข ต พื้ น ที่
ไต ร ต รึ งษ อํ า เภ อ เมื อ ง
จังหวัดกําแพงเพชร

แหลงตีพิมพเผยแพร

ชื่อนักวิจัย

รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าและ ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร
นําเสนอผลงานวิจัย ระดับ ชาติ ประจําป 2560 อ.พัตราภรณ อารีเอื้อ
ครั้งที่ 2 ภายใตชื่อ “เศรษฐกิจ สรางสรรคเพื่ อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี

คา
น้ําหนัก
0.20
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ชื่อเรื่องวิจัย

2

พฤติกรรมการเปดรับสื่อและ
ความต อ งการในการรั บ ฟ ง
รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ของประชาชนในจั ง หวั ด
กําแพงเพชร

รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าและ ดร.ประจักษ กึกกอง
นําเสนอผลงานวิจัย ระดับ ชาติ ประจําป 2560 อ.ธัญรดี บุญปน
ครั้งที่ 2 ภายใตชื่อ “เศรษฐกิจ สรางสรรคเพื่ อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี

3

ก าร พั ฒ น ารู ป แ บ บ ก า ร
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจาก
วิ ถี ชี วิ ต เมื อ ง ลู ก ห ล ว ง
กําแพงเพชร

(Proceeding) รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
วิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0” วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0.20

4

การพัฒนากลยุทธการตลาด
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง สํ า หรั บ วิ ส หกิ จ
ชุมชนกําแพงเพชร

(Proceeding) รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
วิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0” วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0.20

5

แนวทางการจั ดการสําหรับ
ผู สู ง อายุ ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บล
ไต ร ต รึ งษ อํ า เภ อ เมื อ ง
จังหวัดกําแพงเพชร

(Proceeding) รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
วิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ อ.วรรณวณัช ดอนคราม
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0” วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0.20

6

แนวทางส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในหมูบานโพธิ์
พั ฒ นา ตํ า บลคณฑี อํ าเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร
โดย ใช ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน
การพั ฒ นาระบบอาจารย ที่
ปรึกษาออนไลน

(Proceeding) รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม
วิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ
ภายใตชื่อ “วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัย
ยุคประเทศไทย 4.0” วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0.20

7

8

แหลงตีพิมพเผยแพร

ชื่อนักวิจัย

คา
น้ําหนัก

ลําดับ

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

การประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย
สหวิทยาการภาคกลาง สํานักงานราชบัณ ฑิตย
สภา ครั้งที่ 3 ภายใตชื่อ "วิจัยสหวิทยาการและ
นวัตกรรมเพื่อสรรคสรางสังคม และชุมชนอยาง
ยั่งยืน" วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผลของการจัดการเรียนรูโดย รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร
ใช ก รณี ศึ ก ษารายวิ ช า การ ระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ 4 (Proceeding)สถาบั น วิจั ย
จัดการเชิงกลยุทธ
และพั ฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร
วัน ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

0.20

0.20

0.20
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คา
น้ําหนัก

ลําดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

แหลงตีพิมพเผยแพร

ชื่อนักวิจัย

9

การศึกษาอาหารทองถิ่นเพื่อ
สนั บ ส นุ น ก ารท อ งเที่ ย ว
ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
วชิรวิทย กรรณิกา

10

แนวทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จากไม สั ก ของ
ชุ ม ชนข องตํ า บลโก สั ม พี
อํ าเภอโกสั ม พี น คร จั ง หวั ด
กําแพงเพชร

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

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

0.20

11

การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ ข า ว รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ก ล อ งงอ ก ข อ งวิ ส าห กิ จ ระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
ชุมชน
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

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

0.20

12

การประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ต อ หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (Proceeding)สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

อ.พิมพผกา วงศกองแกว
ผศ.อมรา ครองแกว

0.20

13

ผ ล ก า รส อ น โด ย ก าร จั ด
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ที่ มี ต อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการ
วางแผนและการควบคุ ม
กําไรของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร
ป ญ หาและสาเหตุ ก ารเสี ย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ตําบลลานดอกไมตก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
ครั้ งที่ 4 (Proceeding) สถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

0.20

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
ครั้ งที่ 4 (Proceeding) สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

0.20

14

15

การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.ประจักษ กึกกอง
ประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ ที่ พั ก ครั้ งที่ 4 (Proceeding) สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา
แรมในจังหวัดกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

0.20

0.20
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ชื่อนักวิจัย

คา
น้ําหนัก

ลําดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

16

ธุรกิ จ ชุ ม ชนที่ ส ง ผลกระทบ
กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ระดั บ จั ง หวั ด ภายใต ก าร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สถานการณทางการเงิน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.ศิริพร โสมคําภา
ครั้ งที่ 4 (Proceeding) สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

17

สาเหตุการออกกลางคันของ
นั ก ศึ กษ าห ลั ก สู ตรบั ญ ชี
บั ณ ฑิ ต ตามทั ศ นคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาปกติ สาขาวิ ช า
ก ารบั ญ ชี ม ห าวิ ท ย าลั ย
ราชภัฏกําแพงเพชร

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.พิมพผกา วงศกองแกว
ครั้ งที่ 4 (Proceeding) สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา ผศ.อมรา ครองแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม ผศ.อนุ ธัชยะพงษ
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

0.20

18

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด า นกิ จ กรรมศึ ก ษา คณ ะ
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

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.จักรพันธ หวาจอย
ครั้ งที่ 4 (Proceeding) สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา อ.มนตรี ใจแนน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม
2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

0.20

19

โมเดลเชิงสาเหตุดานกลยุทธ
การตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่
สง ผลตอประสิทธิผลในการ
ดํ าเนิ น การธุ รกิ จ ของสิ น ค า
และบริการตอวัยรุนไทยผาน
สื่อออนไลน

รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ อ.ชูเกียรติ เนื้อไม
ระดับ ชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ วิชิต อูอน
2017 “วิจัย จากองคความรูสูการพัฒนาอยาง สุกัญญา ทิพหา
ยั่งยืน” ระหวาง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร

0.20

20

ปจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธการ
วางตําแหนงผลิตภัณฑที่มีผล
ตอการดําเนินงานของธุรกิจ
SMEs ในประเทศไทย

รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ อ.วรรณพรรณ รักษชน
ระดับ ชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ วิชิต อูอน
2017 “วิจัย จากองคความรูสูการพัฒนาอยาง สุกัญญา ทิพหา
ยั่งยืน” ระหวาง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560
มห าวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
วิทยาเขตสุรินทร

0.20

21

ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ง ผลต อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของผู ทํ า บั ญ ชี ใ นประเทศ
ไทย

รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ อ.เอกวินิต พรหมรักษา
ระดับ ชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ วิชิต อูอ น
2017 “วิจัย จากองคความรูสูการพัฒนาอยาง นนทิพันธุ ประยูรหงษ
ยั่งยืน” ระหวาง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560
มห าวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
วิทยาเขตสุรินทร

0.20

0.20
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ตารางที่ 19 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานการตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ
ที่ไมอยูในฐาน ในป 2560
ลําดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

1

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

2

Tourism Route of Historical
Park in the Lower North of
Thailand

แหลงตีพิมพเผยแพร
International Conference on
Technology and Social Science
2017 (ICTSS 2017) ณ เมือง Kiryu
ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 10-12
พฤษภาคม 2560
International Conference on
Technology and Social Science
2017 (ICTSS 2017) ณ เมือง Kiryu
ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 10-12
พฤษภาคม 2560

ชื่อนักวิจัย
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษนายะ

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

คา
น้ําหนัก
0.40

0.40

ตารางที่ 20 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมที่ 2 ในป 2560
ลําดับ
1

2

3

ชื่อเรื่องวิจัย

แหลงตีพิมพเผยแพร

รูปแบบการบริหารจัดการเครือขาย วารสารสังคมศาสตรวิชาการ สํานักวิชา
ชุ ม ชนในการจั ด กิ จ กรรมสํ า หรั บ สั ง คมศาสตร ป ที่ 10 ฉบั บ พิ เศษ
ผูสูงอายุ
กรกฎาคม – ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การพัฒนาผลิตภัณฑจากมรดกทาง วารสารการวิจัย กาสะลองคํา
วั ฒ นธรรมตํ า บลไตรตรึ ง ษ เพื่ อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปที่ 11
สนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –
กําแพงเพชร
ธันวาคม 2560 Kasalongkham
Research Journal Chiangrai
Rajabhat University Vol.11 No.3
Spacial Issue July-December 2017
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กลยุท ธก ารบริห ารการบู รณาการ วารสารราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ส าร ISSN :
พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน 0859-8185 ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม
กลุมภาคเหนือตอนลาง
- มิ ถุ น ายน 2560 ชื่ อ ห น วยงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

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

คา
น้ําหนัก
0.60

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท

0.60

ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจมแจง

0.60
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ตารางที่ 21 แสดงรายชื่ออาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ปรากฏอยูในฐาน TCI กลุมที่ 1 ในป 2560
ลําดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

1

การพัฒนากลยุทธการบริหารการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา ภายใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

2

ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
ของแหลงทองเที่ยว จังหวัด
กําแพงเพชร

3

การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชุมชน ตําบลนาบอคํา
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

4

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่สงผลตอใจผูกพันกับงาน
และความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานของธุรกิจซอฟตแวร
ในประเทศไทย

แหลงตีพิมพเผยแพร

ชื่อนักวิจัย

วารสารสักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,
23(2), 151-164. (2560) ปที่ 23
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
2560 ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม ป
ที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2560 ชื่อหนวยงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

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

อ.สุภาภรณ หมั่นหา
อ.การันต เจริญสุวรรณ
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
อ.ชลธิชา แสงงาม
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร
อ.วรางค รามบุตร
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

วารสารสักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร ปที่
23 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายนธันวาคม 2560 ชื่อหนวยงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู
และการสื่อสาร ปที่ 12 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

คา
น้ําหนัก
0.80

0.80

0.80

0.80

3.2.5 เครือขาย
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการสรางเครือขายด านการวิจัยกั บ
หนวยงานภายนอก ดังนี้
1. คณะฯ มีการจัด ทํา MOU รว มกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 สถาบัน ไดแ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปาง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบู รณ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบู ลสงคราม และมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมวิชาการดานการวิจัยและรวมแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานอื่น
ๆ โดยคณะฯ จะมีการเขารวมกิจกรรมกับเครือขาย ดังนี้
1.1) คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ปละ 30,000 บาท
1.2) คณะฯ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหนาที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดสง
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เขารวมกิจกรรม
1.3) คณะฯ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหนาที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดสง
บุคลากรของคณะฯ เขารวมนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ
โดยการจัดกิจกรรมในแตละป มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่เปนเครือขายจะผลัดกันเปน
เจาภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งในป พ.ศ.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับ
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เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0”
วันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก
2. คณะฯ เข า ร ว มเป น เจ า ภาพในการจั ด ประชุ ม และนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
3.3 บริการวิชาการแกชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
3.3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
1) โครงการ/กิจกรรมที่รวมมือกับทองถิ่น
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการ/กิจกรรมที่รวมมือกับทองถิ่น 11 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมมือกับทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม

ชุมชน/ทองถิ่น

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนเงิน

1. เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
2 . ศู น ย พั ฒ น าศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศ

เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทาง รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะ
ภาคเหนือ
ชุมชนตาง ๆ ในจังหวัด
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
กําแพงเพชร

3. โครงการบริ ก ารพั ฒ นา
หมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน
4. โครงการใหบริการวิชาการ
แก ชุ ม ชนท า ขุ น รามด า นการ
บริหารจัดการกลุม
5. การจั ด การทางการเงิ น
สําหรับชุมชนทองถิ่น

ชุมชนทาขุนราม

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท

200,000

ชุมชนทาขุนราม

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยพลอยณัชชา
เดชะเศรษฐศิริ
โปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร
อาจารยอนุธิดา เพชรพิมูล
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
โปรแกรมวิชาบัญชี
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ

38,000

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร
อาจารยชญานนันท

38,000

ชุมชนหนองหลวง และ
ชุมชนทาขุนราม

6. โครงการอาสาสมั ค รนํ า ชุมชนทาขุนราม
เที่ยว
7. การแสดงรวมสมัยเพื่องาน
นิเทศศาสตร
8 . โค ร ง ก า ร จั ด ทํ า บั ญ ชี
ครั ว เรื อ น เพื่ อ เสริ ม สร า งภู มิ
ป ญ ญ าตามแนวคิ ด ปรั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
9. เศรษฐศาสตรบริการวิชาการสู
สังคม (คายเศรษฐศาสตรสัญจร)

ชุมชนไตรตรึงษ
ชุมชนในตําบลไตรตรึงษ
ชุมชนในตําบลทาขุนราม
ชุมชนไตรตรึงษ และโรงเรียน
ในเขตพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร/ตาก

55,000
70,000

38,000
38,000
38,000
38,000
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โครงการ/กิจกรรม

ชุมชน/ทองถิ่น

10. คอมพิ วเตอร ธุ รกิ จบริ การ ชุมชนทาขุนราม
วิชาการสูชุมชน
11. การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนตาง ๆ ในจังหวัด
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน กําแพงเพชร

รวม

ดังนี้
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ผูรับผิดชอบโครงการ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ อาจารยฉัตรชัย
โปรแกรมวิชาการตลาด
ผศ.อิสรีย ดอนคราม

จํานวนเงิน

38,000
38,000

629,000

3.3.2 โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ
คณะวิ ทยาการจัดการมี โครงการอันสื บเนื่องมาจากโครงการพระราชดํ าริ จํานวน 1 โครงการ

1. โครงการการจัด ทําบัญ ชีครัว เรือ นเพื่อเสริมสรางภูมิปญ ญาตามแนวคิดปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ โปรแกรมวิชาบัญชี
3.3.3 เครือขายดานการบริการวิชาการแกชุมชน
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัด การมีการสรางเครือขายดานการบริการ
วิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อรวมกันจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. คณะวิ ท ยาการจั ด การร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร จั ด โครงการ
นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 “สรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่น” ประจําป
งบประมาณ 2561 วั นที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห องประชุ มราชพฤกษ ชั้ น 3 อาคารที ป งกรรัศมีโชติ โดย
โปรแกรมวิชาฯ ของคณะวิทยาการไดจัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาใหกับนักเรียนและประชาชนทั่วไปไดชม
2. คณะฯ ได จั ดทํ าโครงการบริการวิช าการใหกับ ชุมชนภายใตการดูแลขององค การ
บริหารสวนตําบลทาขุนราม ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการบริการพัฒ นาหมูบาน
ทองเที่ยวโดยชุมชน 2) โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน 3) ทาขุนรามดานการบริหารจัดการกลุม 4)
การจัด การทางการเงิน สํา หรับ ชุม ชนทอ งถิ่น 5) โครงการอาสาสมัค รนํา เที่ย ว 6) คอมพิว เตอรธุร กิจ
บริการวิชาการสูชุมชน
3. คณะฯ รวมกับสํานักบริการจัดหารายไดและองคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม
ในการจัดตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของประชาชนในตําบลทาขุนราม และเพื่อใหประชาชนในตําบลทา
ขุนรามมีรายไดเพิ่มขึ้น ในชื่อ “ตลาดทองเที่ยว 3 วิถี ที่ทาขุนราม”
3.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการไดมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ 2561 โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังหัวขอ
ตอไปนี้
3.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่
1
2
3

วัน/เดือน/ป

4 ตุลาคม 2560

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน "ดอกไมจันทน
ดอกไมใจ ถวายพอของแผนดิน"
18 – 19 พฤศจิกายน 2560 วิทยาการลอยกระทง
6-7 ธันวาคม 2560

งานราชภัฏถนนคนดิน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถานที่

หองภัตตาคาร ชั้น 1
คณะวิทยาการจัดการ
ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ
ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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ที่

วัน/เดือน/ป

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

4

13 - 15 ธันวาคม 2560

5

28 ธันวาคม 2560

6

5 – 6 มกราคม 2561

พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปญญาบดีขึ้นประดิษฐาน
ณ ศาลาปฏิบัติธรรมริมน้ํา
วิทยาการเรียนรูส ูวิถีชุมชน

7

11 มกราคม 2561

ทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญคณะ

8

20 – 21 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จ.กรุงเทพมหานคร

9

22 มีนาคม 2561

การประกวดมารยาทไทย ชิงถวยพระราชทานพระ
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(การสวดมนต นั่งสมาธิ ฟงธรรม)

10

24 มีนาคม 2561

บายศรีสูขวัญสานสัมพันธนองพี่วิทยาการจัดการ

11

27 มีนาคม 2561

การรอยมาลัยดวยดอกไมสด และการทําขนม
เบื้องญวน

12

29 – 31 มีนาคม 2561

เครือขายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

13

30 – 31 มีนาคม 2561

กิจกรรมหมูบานทองเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ทาขุนราม

14

31 มีนาคม – 2 เมษายน
2561

หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดกําแพงเพชร และสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และชุมชน
ตนแบบการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนอยางยั่งยืนบานสันลมจอย
หมูบานทาขุนราม ต.ทาขุนราม
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
หองลีลาวดี อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

15

2 เมษายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป
อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ
มรดกไทย
พิธีเทิดพระเกียรติวันอนุรักษมรดกไทย เนื่องใน
พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ
โอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพ จังหวัดกําแพงเพชร
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16

2 เมษายน 2561

17

19 เมษายน 2561

18

19 เมษายน 2561

19

27 มิถุนายน 2561

“ตลาดนัดคนไทย สวมใสผาทอ”
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 67

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ศาลาปฏิบตั ิธรรมริมน้ํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมูบานทาขุนราม ต.ทาขุนราม
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ

ศาลาปฏิบตั ิธรรมพระพุทธวิธาน
ปญญาบดี

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดกําแพงเพชร
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย
“มรดกการกินถิ่นไทย เชื่อมสายใยสูอาเซียน”
สงกรานตราชภัฏ “สงกรานตฮาเฮ บพเพอาละวาด” ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 14
กิ จ กรรมรดน้ํ า ดํ า หั ว อดี ต คณบดี ค ณะวิ ท ยาการ บานพัก ผศ.สุวัฒน นาคณาคุปต
จัดการ
พิธีบายศรีสูขวัญสานสัมพันธสักทองคลองใจ
หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
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ที่

วัน/เดือน/ป

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

20
21
22
23

29 มิถุนายน 2561
30 มถุนายน 2561
4 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561

กิจกรรม “สักทองพานองหมพระธาตุ”
พิธีอัญเชิญและประดับเข็มตราพระราชลัญจกร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (พิธีบายศรีสูขวัญ)
โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม...เอกลักษณไทย”

24
25

19 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561

26

25 กรกฎาคม 2561

27

25 กรกฎาคม 2561

28

26 กรกฎาคม 2561

29

5 สิงหาคม 2561

30

8 สิงหาคม 2561

31

12 สิงหาคม 2561

32

20 – 21 กันยายน 2561

33
34

28 กันยายน 2561
29 กันยายน 2561

35

29 กันยายน 2561

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม
หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
หอประชุมรัตนอาภา
คณะศิกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พิธีไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
หอประชุมรัตนอาภา
กิจกรรมทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ
28 รูป และกิ จ กรรมปลู ก ต น ไม เฉิ ล มพระเกี ย รติ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ราชภัฏกําแพงเพชร
ยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสพระชนมพรรษา 66
พรรษา
พิธีเฉิลมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระ
บารมีทั่วหลา”
พิธีสวดมนตถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม
2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
โค รงก ารม ห าวิ ท ย าลั ย ราม คํ าแ ห ง อ นุ รั ก ษ
เอกลั กษณ วัฒ นธรรมไทย “การประกวดมารยาท
ไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 6
มุทิตาจิตแดอาจารยผูเกษียณอายุราชการ
พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ
45 ป “คนของพระราชา ขาของแผนดิน”
พีธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย

ศาลาปฏิบตั ิธรรมริมน้ํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการ
คณะวิทยาการจัดการ
และหอประชุมรัตนอาภา
พิ ธี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หอประชุมรัตนอาภา
หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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3.4.2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ในป ที่ผ า นมาคณะวิ ทยาการจัดการไดรวมกับ สํานั กบริการวิขาการและจัดหารายได ของ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชร จัดโครงการเปดหมูบานทองเที่ย ว 3 วิถี ตําบลทาขุน ราม โดยตองการ
เผยแพรประชาสัมพั นธศิลปวัฒ นธรรมทองถิ่นในวิถีการดําเนิ นชีวิตของคนในชุมชนในแงของการประกอบ
อาชีพ และภูมิปญญาอาหารพื้นบาน โดยโครงการนี้ยังดําเนินตอยอดมาสูการเปดตลาดทองเที่ยว 3 วิถีทาขุน
รามดวย นอกจากนี้แลวคณะวิทยาการจัดการ ยังไดมีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒ นธรรมตางๆ โดยจัดทําเปนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป อาทิ กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่วิทยาการจัดการ กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมทํากระทงอยางไทยดวยใบตองและวัสดุ
ธรรมชาติ กิจกรรมสงกรานตราชภัฏ และกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา เปนตน
3.4.3 งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน และเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น
3.4.3.1 งานวิจัยสรางสรรค ประดิษฐคิดคน
ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการไดมีผลงานวิจัยสรางสรรคที่มุงเนนการ
เผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท และนายวชิรวิทย กรรณิกา ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนทาขุนราม ตําบลทาขุนราม
อําเภอเมื อง จังหวัดกํ าแพงเพชร ซึ่งชุมชนทาขุน รามจัดเปน พื้นที่ห นึ่งที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวทางดาน
วัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย และมี วั ฒ นธรรม 3 วัฒ นธรรมในชุม ชน ได แก วัฒ นธรรมภาคกลาง วัฒ นธรรม
ภาคเหนือวัฒนธรรมภาคอีสาน จนทําใหชุมชนทาขุนรามไดชื่อวา เปนชุมชน 3 วิถีวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมที่
โดดเด น เป น อั ต ลั ก ษณ ข องตํ า บลท า ขุ น รามสามารถนํ า มาใช ในการดึ ง ดู ด ใจนั ก ท อ งเที่ ย วให ไปเที่ ย วชม
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรม และเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนทาขุนราม ตําบลทาขุนราม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน ผูนําชุมชน และนักทองเที่ยว เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กิจกรรม
และเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนทาขุนรามมี 7 จุด ไดแก ฝายทากระดาน ผลิตภัณฑรูปปนมังกรจากขี้
เลื่อย และบานเรือนไทย หมูบานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วัดอุทุมพร จุดอนุรักษควายไทย วัดตะเคียนทอง และ
วัด บ า นใหม สุ ว รรณภู มิ ซึ่ งผลการศึ กษาที่ ไดจัดเป น ขอมูล ในการประชาสัมพั น ธเผยแพรการทองเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมทองถิ่นตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ที่ทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักและสามารถจัด
ใหเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของงจังหวัดกําแพงเพชรไดอีกดวย
3.4.3.2 การเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น
คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/บุคลากรเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพรอมมีการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยกิจกรรมที่ขับเคลื่อน
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ไดแก
1. คณะการดําเนิ นกิจกรรมขึ้น เอง คณะฯได จัดโครงการกิจกรรมดานทํ านุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มและเป น การส งเสริ ม ให ต ะหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เช น กิ จ กรรมทํ ากระทง การทํ าพานไหว ครู การเข าร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมของนั กศึ กษา
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
เข า ร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู วั ฒ นธรรมในต างประเทศ ซึ่งกิจ กรรมของโครงการจะมี การจั ดแสดง
ศิลปวัฒ นธรรม เชน การรําไทย ไดมีการนํ าเอาศิลปะและวัฒ นธรรมไทยไปเผยแพรกับนานาประเทศ เชน
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสวีเดน เปนตน
3. การร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอก คณะฯโดยไดเขาไปมี ส ว นรว มโดยการส ง
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก อาทิเชน ชุมชน หนวยงานของจังหวัด ซึ่ง
รูปแบบกิจกรรมดังกลาวจัดเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรกิจกรรมที่สะทอนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน เชน งานแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสารทไทยกลวยไขกําแพงเพชร ประเพณีนบพระเลน
เพลง ฯลฯ เปนตน
3.4.4 เครือขาย
คณะวิ ท ยาการจั ด การได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในด า นการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร ว มกั บ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตางๆ อาทิเชน สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร สํานักวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ฯลฯ นอกจากนี้ แ ล ว คณะวิ ทยาการจั ดการไดให การสนั บ สนุน เครือข ายในระดั บ มหาวิท ยาลัย โดยจั ดส ง
นั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากรเข า ร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมร ว มกั บ University of Kuala Lumpur ณ
กัวลาลั มเปอร ประเทศมาเลเซี ย เพื่ อสงเสริมใหเกิด การเรียนรูและแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมในตางแดน และ
โครงการประกวดดานมารยาทไทย ในความดูแลของสํานักศิลปและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป
3.5 การบริหารจัดการ
3.5.1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารนํ าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในการบริห ารงาน โดย
สามารถแบงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย ไดแก
1.1 ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) เปนระบบสารสนเทศที่รายงานการ
เบิกจายงบประมาณดานแผนงานและการเงิน
1.2 ระบบสารสารเทศเพื่ อการบริห ารและการตั ดสิ น ใจ (KPRU MIS) เป น ระบบ
สารสนเทศที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนําขอมูลจากสวนกลางไป
แสดงผล
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1.3 ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (Binary Documents) เปนระบบสารสนเทศ
ในการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ
1.4 ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (E-PAR) เป น ระบบที่ ใ ช ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.5 ระบบการขอไปราชการและการลา (E – Personal) เป น ระบบที่ ใช ในการ
จัดการเรื่องไปราชการและการลาของบุคลากร
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะ ไดแก
2.1 การพัฒ นาเว็ปไซตคณะ เพื่อการประชาสัมพันธคณะ หลักสูตร ขาวสาร และ
กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เชน ภาพกิจกรรม ผลงานนักศึกษา และการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ เปนตน
2.2 ระบบการจั ด ส ง มคอ.3 และมคอ.5 เพื่ อ เป น การติ ด ตามรายละเอี ย ดของ
รายวิช า (Course Specification) ข อมู ล เกี่ ยวกับ แนวทางการบริห ารจัด การของแต ล ะรายวิชาเพื่อให การ
จัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร และการรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา
2.3 ระบบสารบรรณเพื่อการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อสังคมออนไลน เพื่อเปนการลด
การประชุม ลดเอกสาร ลดเวลาที่จะตองใชในการเวียนหนังสือ
นอกจากนี้ คณะยังใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารกับบุคลากรภายในองคกร เชน ระบบ
Line Facebook หรือทาง Email เพื่อความคลองตัวและความรวดเร็วในการสื่อสาร
3.5.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารทรัพยากรมนุ ษยของคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการจัดทําแผนพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจําป 2556 – 2560) และมีโครงการ กิจกรรมที่สอดคลองกับแผน ดังนี้
วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร :
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเชี่ยวชาญในอาชีพ พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาการจัดการ
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ใหมีคุณภาพและกาวหนาในสายงานของบุคลากรทุกระดับ
2. พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจ
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความกาวหนาตามสายงาน
2. ผลักดันใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
เปาประสงค
1. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองและความกาวหนาในสายงาน
2. หนวยงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความกาวหนาตามสายงาน
กลยุทธ
1. สงเสริมให
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ
2. เสริมสราง
สมรรถนะดาน
การวิจัย

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

1. รอยละของ
บุคลากรที่มีการพัฒนา
รอยละ
สมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ
1. จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยใน
ทุน
ปงบประมาณ

เปาหมาย
59

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร

80

2

ผูรับผิดชอบ
ค ณ ะ /ม ห าวิ ท ย าลั ย
ราชภัฏแมสอด

1. สนับสนุนทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. พัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัย และการเขียนบทความ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลักดันใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. สงเสริมใหเกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
การทํางาน

1. จํานวนแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการทํางาน

หนวย
นับ
เรื่อง

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
59
1
1. จัดการความรู
2. หนึ่งโปรแกรมวิชาหนึ่ง
นวัตกรรม
3. นําเสนอแนวปฏิบัติทดี่ ี

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา/
ทุกโปรแกรมวิชา/
สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ
และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับผลการ
ประเมินตนเองดาน
การจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวย
นับ
คะแนน

คน

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
58
2.51
พัฒนาจรรยาบรรณ
ขาราชการและบุคลากร

5

ตรวจสุขภาพประจําป

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ

สํานักงานอธิการบดี

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความกาวหนาตามสายงาน
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. สงเสริมให
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ
2. เสริมสราง
สมรรถนะดาน
การวิจัย

1. รอยละของ
บุคลากรที่มีการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ
2. จํานวนทุนวิจัยใน
ปงบประมาณ

หนวย
นับ
รอยละ

ทุน

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
59
80
โครงการพัฒนาบุคลากร

1

ผูรับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลักดันใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. สงเสริมใหเกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
การทํางาน

1. จํานวนแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการทํางาน

หนวย
นับ
เรื่อง

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
59
1
1. จัดการความรู
2. นําเสนอแนวปฏิบัติทดี่ ี

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา/
ทุกโปรแกรมวิชา/
สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

1. ระดับผลการ
ประเมินตนเองดาน
การจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวย เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
นับ
58
คะแนน
2.51
พัฒนาจรรยาบรรณ
ขาราชการและ
บุคลากร
คน

5

ตรวจสุขภาพประจําป
รวมแขงขันกีฬา
ระหวางสถาบัน

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณะวิทยาการ
จัดการงานการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี

การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ไดมีก ระบวนการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย คือ การวางแผน
กําลังคน การจัดคนเขาทํางาน การฝกอบรมและพัฒนา การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการรักษาความสัมพันธ ดังภาพที่ 1
การ
วางแผน
ทรัพยากร
มนุษย

การจัดคน
เขาทํางาน

การ
ฝกอบรม
และการ
พัฒนา

การจาย
คาตอบแทน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การรักษา
ความสัมพันธ

ภาพที่ 1 กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากภาพการบริหารทรัพยากรมนุ ษย ในการดําเนิน การ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย
สําหรับบุคลากรสายวิชาการทางคณะไดวางแผนในการที่ใหไดมาซึ่งคณาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 ทานและ
มีคุณสมบัติตามที่ สกอ.กําหนด โดย 2) การจัดหาคนเขาทํางานไดใชระบบรวมกับทางมหาวิทยาลัย สําหรับ
สายสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังตามมาตรฐานเทากันทุกคณะ สวนการจัดคน
เขาทํางานในงานตางๆ ของคณะไดมอบหมายโดยผานรองคณบดีฝายตางๆ ดูแลรับผิดชอบงานภายใตรอง
คณบดีแตละทาน และแตงตั้งหัวหนางานตามความเหมาะสมและทําหนังสือเวียนเพื่อใหคณาจารยเลือกทํางาน
ที่ตนถนัดตามภาระงานตาง ๆ ของคณะที่กําหนดไว 3) การฝกอบรมและการพัฒนา ในมีนโยบายใหบุคลากร
เข ารั บ การฝ กอบรมและพั ฒ นาทั้ งด า นสายวิช าการและสายวิช าชีพ ตามศาสตรห รือ ภาระงานที่ บุ ค ลากร
รับผิดชอบ สนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดเรียนตอในระดับปริญญาเอกที่
ตรงกับสาขาของตนเองและในสวนของการพัฒนาเพื่อใหคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ทางคณะไดมี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร | 65

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560

การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 66

โครงการที่สงเสริมความรู และการใหคําปรึกษา อีกทั้งสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น และนอกจากนี้ ยั งใช วิ ธี ก ารการจั ด การความรู (Knowledge
Management) เพื่ อพั ฒนาอาจารย เช น การแลกเปลี่ ยนเรียนรูการบู รณาการเรีย นการสอนกับ การให บ ริ การ
วิชาการ การวิจัย เปนตน ทั้งนี้ทางคณะไดรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคณาจารยปละ 5,000 บาท และ
สายสนับสนุนปละ 3,000 บาท ซึ่งถือวาไมเพียงพอ แตแกปญหาโดยการเขารับการอบรมตามที่มหาวิทยาลัย
จัด หรือแหลงที่ไมเสียคาใชจายในการเขารับการฝกอบรมรวมดวย 3) การจายคาตอบแทน ไดจายคาตอบแทน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับโครงการกิจกรรมตางๆ ที่บุคลากรได
ดําเนินการไดมีการสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม และตัวชีวัด สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ปละ 2 ครั้ง) ไดมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจและประเมินตามหลักฐานโดยผานระบบอิเล็คทรอนิคของ
มหาวิทยาลัย และ 5) การรักษาความสั มพัน ธ ทางคณะไดมีการจัด กิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ เชน การทําบุญปใหม งานเลี้ยงปใหม การสงเสริม
ใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมที่สรางความสัมพันธของมหาวิทยาลัยเปนตน
คณะวิทยาการจัดการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยคณะมีสวนรวมในการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามแผนการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร เพื่อให มี
ทรัพยากรมีเพียงพอทั้งดานคุณภาพและปริมาณ ในการมีทรัพยากรบสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวยขั้นตอน การวางแผน การจัดคน
เข าทํ างาน การฝ กอบรมและพั ฒ นา การจ า ยคาตอบแทน การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน และการรักษา
ความสัมพันธ ดังแสดงในภาพ
การ
วางแผน
ทรัพยากร
มนุษย
(1)

การจัดคน
เขาทํางาน
(2)

การ
ฝกอบรม
และการ
พัฒนา
(3)

การจาย
คาตอบแทน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การรักษา
ความสัมพันธ

(4)

(5)

(6)

ทั้ งนี้ ท างคณะได (1) วางแผนทรัพยากรมนุษ ยรวมกับ มหาวิทยาลัย โดยอยางนอยตองมี
คณาจารยที่เปนศักยภาพของหลักสูตรครบตามเกณฑที่กําหนด สวนบุคลากรสายสนับสนุนไดมีการพิจารณา
เพื่อวางแผนและจัดอัตรากําลังรวมกับมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย (2) การจัดกําลังคนไดมีการสรรหา
อยางเปนทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหาอยางไมเปนทางการโดยคณะและสาขาวิชา สวนการ
คัดเลือกนั้นทางคณะไดมีสวนรวมในการออกขอสอบในรายวิชาของสาขาและรวมเปนคณะกรรมการสัมภาษณ
(3) การฝกอบรมและพัฒนา มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดงบประมาณพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนั บ สนุ น ร วมกั บ มหาวิ ทยาลั ย โดยสายวิช าการไดรับ งบประมาณ 5,000 บาทตอคน สายสนั บ สนุน ไดรับ
งบประมาณ 3,000 บาทต อ คน ในการที่ จ ะเลื อ กพั ฒ นาตนเองในด านวิ ช าการและวิ ช าชี พ (4) การจา ย
คาตอบแทนเปนสวนที่มหาวิทยาลัยรับผิดขอบโดยตรง (5) การประเมินผลปฏิบัติงานคณะไดมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย และ (6) การรักษา
ความสัมพันธ คณะไดมีการจัดกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เชน งาน
ปใหม งานทําบุญ และการจัดของเยี่ยมสําหรับบุคลากรที่คลอดบุตร ตลอดจนมีการสรางแรงจูงใจในดานตาง
ๆ เชนการมีงบประมาณสนับสนุนการทําการวิจัย เปนตน ทั้งนี้ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยจะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร | 66
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ติดตามตามแผนที่วางไว สวนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใชงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ผานกระบวนการ
วิเคราะห ขอมู ล เชิงประจั กษ โดยได จั ดทํ าแผนการบริห ารและพั ฒ นาบุคลากรปงบประมาณ 2556-2560
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรปการศึกษา 2560 โดยไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน ดังนี้
1) แผนบริหารบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนดานวุฒิการศึกษาเปนรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเปนรายบุคคลแลวนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ
2) แผนบริหารบุคลากรสายสอนดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล โดยการ
สํารวจจากบุคลากรเปนรายบุคคลแลวนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ
3) แผนความต อ งการในการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสายสอนและสายสนั บ สนุ น เป น
รายบุคคล โดยการสํารวจจากบุคลากรเปนรายบุคคลแลวนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ
4) แผนกรอบอัตรากําลังสายสอนและสายสนับสนุน โดยแตละโปรแกรมวิชาไดดําเนินการ
วิเคราะห อัต รากํ าลั งทั้ งสายสอนและสายสนับ สนุ น ตามกรอบภาระงาน สว นสํ านั กงานคณบดีดํ าเนิ น การ
วิเคราะหอัตรากําลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน แลวคณะรวบรวมนํามาจัดทําเปนแผนระดับคณะ
5) แผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก โดยพิจารณาจากแบบสํารวจการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการรวมดวย
ในการจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ งแผนระยะ 5 ป และแผนประจํ า ป
งบประมาณนั้นไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และผูรับผิดชอบของแตละกลยุทธไวอยางชัดเจน
คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว พรอมทั้งมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน
และสายสนับสนุน โดยคณะไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุก
ปงบประมาณแล วนํ าผลการประเมิ น ไปปรับ แผนการบริห ารและพัฒ นาบุ คลากรทุ กป งบประมาณ โดยใน
ปงบประมาณ 2559-2560 นั้น คณะไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จและสรุปการประเมินผลความสําเร็จ
ของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนใน
แตละปงบประมาณ คือ
1. ดานอัตรากําลัง กําหนดใหทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการกําหนดให
อยางนอยมีจํานวน 5 คน ในแตละหลักสูตรที่เปดสอนในปนั้น
2. ดานการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1 ผลั กดั น ให อาจารย ของมหาวิ ทยาลั ย ได รั บ ทุ น การศึ กษาจากทั้ งภายในและ

2.2 กําหนดใหสายสนับสนุนและสายสอนเขารับการอบรมดานวิชาการ วิชาชีพ ที่ตรง
สาขาหรืองานที่ปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร | 67
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2.3 อาจารยที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานทางวิชาการ
อบรม สั มมนา และดูงานทั้ งในและต างประเทศ ในแตละป งบประมาณ มีจํานวนไม น อยกวา รอยละ 40 ของ
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
2.4 บุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน ในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
คณะฯ ไดดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุน ดังนี้
1. ดานอัตรากําลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการกําหนดใหอยางนอย
มีจํานวน 5 คน ในแตละหลักสูตรที่เปดสอนในป 2560 ดังนี้
โปรแกรมวิชาบัญชี
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 8 คน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
โปรแกรมวิชาการตลาด
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรฯ
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
โปรแกรมนิเทศศาสตร
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวฯ
มีอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติราชการ จํานวน 5 คน
ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติในดานอัตรากําลัง รอยละ 100
2. ดานการพัฒนาบุคลากร
2.1 ผลั กดั นให อาจารย ของคณะฯ ได รั บทุ นการศึกษาจากทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจากการสํารวจความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ดัง
ตารางตอไปนี้
ปที่แสดงความตองการศึกษาตอ ป.เอก หมายเหตุ อาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกและยังไมสําเร็จการศึกษา
ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63
การบัญชี
- 1. อาจารยเอกวินิต พรหมรักษา
การจัดการทั่วไป
- 1. อาจารยพิมกาญดา จันดาหัวดง
2. อาจารยประภัสสร กลีบประทุม
คอมพิวเตอรธุรกิจ
4 1. อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวทิ ย
การตลาด
- 1. อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
2. อาจารยชูเกียรติ เนื้อไม
เศรษฐศาสตรฯ
2
1
การเงินการธนาคาร
2
1 1. อาจารยอนันธิตรา ดอนบรรเทา
2. อาจารยศิริพร โสมคําภา
นิเทศศาสตร
- 1. อาจารยพิมพนารา บรรจง
การทองเที่ยวและการโรงแรม 2
- 1. อาจารยยุชิตา กันหามิ่ง
2. อาจารยประพล จิตคติ
โปรแกรมวิชา
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ในป ก ารศึ กษา 2560 มี อ าจารย ที่ ศึก ษาตอ ในระดั บ ปริญ ญาเอก จํานวน 4 คน ขณะนี้ มี
อาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกและยังไมจบการศึกษาอยู จํานวน 11 คน ซึ่งคณะฯ มีสวนในการ
ผลักดันใหอาจารยที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของคณะฯ ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ผลการสํ ารวจความตองการสงผลงานวิชาการของบุ คลากรสายสอนคณะวิทยาการจัดการ
ดังตารางตอไปนี้
สาขาวิชา
บัญชี
วิชาการจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร
วิชาการเงินการธนาคาร
นิเทศศาสตร
การทองเที่ยวและการโรงแรม

59
1
1
2
-

ผูชวยศาสตราจารย
60
61
62
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

63
3
1
1
-

59
1
-

รองศาสตราจารย
60
61
62
1
1
1
1
-

63
4
-

ในปงบประมาณ 2561 มีอาจารยที่สงผลงานวิชาการ ดังนี้ คือ
ระดั บ ผู ช วยศาสตราจารย จํ านวน 3 คน ซึ่ งอยู ระหว างการตรวจและประเมิ น ผล โดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูเสนอขอ
อาจารยประพล จิตคติ
อาจารยประจักษ กึกกอง
อาจารยจักรพันธ หวาจอย
อาจารยอนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ
อาจารยพิมพผกา วงศกองแกว
อาจารยชญานนันท ศิริกิจเสถียร
อาจารย ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารยศิริพร โสมคําภา
อาจารยชลธิชา แสงงาม
อาจารย ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย
อาจารยพิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารยพลอยพรรณ สอนสุวิทย
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
อาจารยอนุธิดา เพชรพิมูล

สาขา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
นิเทศศาสตร
คอมพิวเตอร
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงินและการธนาคาร

วันทีน่ ําเสนอ ก.พ.อ.
15 มิ.ย. 2559
22 ก.ค. 2559
27 ก.ย. 2560
21 ส.ค. 2561
3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
9 ต.ค. 2561
10 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561
16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561
18 ต.ค. 2561
18 ต.ค. 2561
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ระดั บ รองศาสตราจารย จํ านวน 2 คน ซึ่ งอยู ระหว างการตรวจและประเมิ น ผล โดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูเสนอขอ
นางเพชรา บุดสีทา
นางปาณิสรา จรัญวิญู

สาขา

วันทีน่ ําเสนอ ก.พ.อ.
5 พ.ย. 2558
3 ก.ย. 2561

การตลาด
การจัดการทั่วไป

ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารยที่สงผลงานวิชาการ เปนไปตามแผนที่วางไว รอยละ 100
2.2 กําหนดใหสายสนับสนุนและสายสอนเขารับการอบรมดานวิชาการ วิชาชีพที่ตรง
สาขาหรืองานที่ปฏิ บัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณใหสายสอนรายละ 5,000 บาท
และสายสนับสนุนรายละ 3,000 บาท โดยมีบุคลากรเขารับการอบรมดานวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองานที่
ปฏิบัติดังนี้
2.2.1 บุคลากรสายสอน จํานวน 46 คน ที่เขาเขารับการอบรมดานวิชาการ
วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 100
2.2.2 บุ คลากรสายสนั บ สนุ น จํานวน 13 คน ที่ เขาเขารับการอบรมด าน
วิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100
ซึ่ ง ในการกํ า กั บ ดู แ ลเรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานทั้งหมดจะอยูภายใตการดูแลความรับผิดชอบของผูบริหารของคณะที่มีสวนรวมในการใหคําปรึกษา
และคอยแนะนําใหผลงานมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ
3.5.3 แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
ในการพั ฒ นาคณะวิ ท ยาการจั ด การได มี ก ารดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง แผนพั ฒ นา
คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. การประชุมคณาจารย เพื่อรวมกันวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค
และจัดทําแผนพัฒนาคณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร แผน ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา ตลอดจนสถานการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงที่ เป น
ผลกระทบรอบด าน ทั้ งด านเศรษฐกิ จ สั งคม และประชากร ทั้งระดับ จังหวัด ประเทศ และอาเซีย น เพื่ อ
นํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธในการบริหารงาน
2. การประชุมที่ ปรึกษา รองคณบดี และหัวหนางานเพื่อใหจัดทําโครงการในการ
พัฒนางาน พัฒนานักศึกษา ตามที่ไดรับมอบหมายและจัดทําโครงการในระดับคณะ หรือกระตุนใหโปรแกรม
วิ ช าทํ าโครงการที่ เกี่ ย วข อ ง เช น โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด า นที่ เป น ป ญ หา โครงการที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
เอกลักษณของคณะ ฯลฯ
3. แผนกลยุทธในการพัฒนาหนวยงาน ที่ไดจากการมีสวนรวมของคณาจารยและ
บุคลากร สาระสําคัญของแผนพัฒนาคณะ ดังนี้
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ปรัชญา:
บูรณาการความรู สูชุมชน บนพื้นฐานการมีสวนรวม
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ปณิธาน:
สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยาง
เปนระบบ เพื่อพบความกาวหนา พัฒนาทองถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน:
มุงเนนวิชาการ วิชาชีพดานการบริหาร เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อัตลักษณ:
คือ “บัณฑิตจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น”
นิยาม:
1. บัณฑิตจิตอาสา หมายถึง บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
เสนอตั ว เต็ มใจ ตั้ งใจเสี ย สละสิ่ งที่ ต นเองมี ทั้ งแรงกาย เวลา ทรัพยสิน เพื่ อชวยเหลือผูอื่นหรือสังคมให เกิด
ประโยชนและความสุขมากขึ้น โดยไมหวังผลตอบแทน
2. สรางสรรคปญญา หมายถึง การเปนผูใฝรูใฝเรียน รักการอาน สะสม และเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผานผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐคิดคน การพูด
การแสดงในเวทีวิชาการตางๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
3. พั ฒ นาท อ งถิ่ น หมายถึ ง การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต างๆ ที่ ส ร า งโอกาสหรื อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมใหดีขึ้น

ความประทับใจ

เอกลักษณ:
คือ “บัณฑิตจิตบริการ”
นิยาม:
บัณ ฑิต นัก ศึก ษา มีค วามสามารถในการใหบ ริก ารเพื่อ ประโยชนสว นรวมดว ย
พันธกิจ:
1. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค:
1. พัฒนาสังคมทองถิ่นใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
2. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยมหลัก: “HAPPY”
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษยที่ดี
A: Activeness
ความกระตือรือรน
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รวมแรงรวมใจ
นักปฏิบัติ
ผลลัพธที่มีคุณภาพ

คุณลักษณะบัณฑิต:
1. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
2. มี ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทั กษะวิช าชีพของตนและสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได
5. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจ
สัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมทองถิ่น

เปาประสงค
กลยุทธ
1. พั ฒ นาสังคมทองถิ่น ใหเขมแข็ง 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
พึ่งพาตนเองได
วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
2. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
มีการนําผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวั ต กรรมไปใช ป ระโยชน ใ นการ
พัฒนาสังคมทองถิ่น
3. ทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมให แ ก
ชุมชนทองถิ่น
2. การยกระดั บ คุ ณ ภ าพ แล ะ 1. ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ าพ มี 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม และเป น ที่ ย อมรั บ ของ มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
คุณภาพ และมีคุณธรรม
ตลาดแรงงาน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย
3. สร า งเครื อ ข า ยการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ดานการบริหาร
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ 1. พั ฒ นาองค ก ารให มี ร ะบบการ
คณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการที่ดี
2. สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให เ ป น
องคกรแหงการเรียนรู และนวัตกรรม
3.5.4 การบริหารงบประมาณ (มีการดําเนินการหรือวิธีการอยางไรเพื่อใหเกิดประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)
ในส ว นการบริ ห ารงบประมาณ จั ด เป น ขั้ น ตอนที่มี ความสําคัญ ที่ สุด โดยเป น การเปลี่ย น
แผนงานใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม ซึ่งผูบริหารของทุกสวนในหนวยงานตางๆ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีขอมูลตางๆ
โดยเริ่มตั้ งแตขั้น แผนงานจนถึงขั้นการกําหนดเปนงบประมาณ และในการจัดทํ าแผนงานและงบประมาณ
ดังกลาวเพื่อทําใหไดเขาใจภาพรวมในการบริหารจัดการ เมื่อตองลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหการขับเคลื่อน
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งานสามารถกาวหนาไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ อีกทั้งหากมีปจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น จะไดมีสวนรวมในการ
แกไขป ญหาใหกับคณะ ตลอดจนกํากับ ดูแลงานในความรับ ผิดชอบของตนให มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการ
บริหารจัดการและการควบคุมงาน รวมทั้งคาใชจายตาง ใหเกิดประโยชนสูงสุดขึ้นกับคณะวิทยาการจัดการดวย
คณะวิทยาการจัดการ มี แหลงงบประมาณที่ ไดรับ การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยแบ ง
ประเภทงบประมาณออกเปน 2 แหลง คือ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได ซึ่งมาจากคาลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ
และภาค กศ.บป.)
โดยการจั ดสรรงบประมาณไดมีการจัดสรรตามแนวทางคูมือการจั ดทํ าขอตั้ งงบประมาณ
แผนดิน ปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ในปงบประมาณ 2561 คณะประชุมผูบริหารและประธานโปรแกรม เพื่อจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับโดยที่ประชุมมีมติใหจัดสรรเงินใหแตละโปรแกรมตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2. คณะให แ ต ล ะโปรแกรมวิ ช าจั ด ทํ า ร า งคํ า ของบประมาณประจํ า ป พร อ มทั้ ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับกลยุทธแตละดาน โดยคณะฯ (คณบดีและรองคณบดี) จะทํา
การตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมสงไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อ
อนุมัติเปนรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ตอไป
3. การเบิกจาย มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ใหผูรับผิดชอบโครงการทําการเบิกจายเงิน
ใหตรงตามวัตถุประสงค บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด และตรงตามไตรมาส
โดยทางคณบดี ที่ ป รึกษาคณบดี รองคณบดี และหั วหน าโปรแกรมวิ ชารวมกัน พิจารณา
โครงการ และงบประมาณประจํา ป 2561 ภายใตกรอบที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด และสอดคลองกับ แผน
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
ทั้งสิ้น 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 รวมทั้งสิ้น
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
ลําดับที่
โครงการ
โปรแกรมวิชาการตลาด
1
บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด
2
การบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
การบริการวิชาการและการวิจยั
3
ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด
4
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรดา นการออกแบบสําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด
5
แขงขันทักษะทางการตลาด
6
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
7
คุณรัก ลูกครูรักศิษย รวมผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
8
พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด
9
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
รวม
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1
โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
3
คอมพิวเตอรธุรกิจ แนะแนวการศึกษา
4
เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและสานสัมพันธนองพี่
คอมพิวเตอรธุรกิจ
5
สงเสริมประสบการณและศักยภาพการแขงขันใหกับนักศึกษา
6
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคปกติ
7
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาค กศ.บป
8
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
9
โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
โปรแกรม
10 คอมพิวเตอรธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน
รวม
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร
1
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร
2
โครงการบูรณาการรายวิชาเศรษฐศาสตรกับการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม
3
โครงการบําเพ็ญประโยชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร
5
ศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตร
6
เศรษฐศาสตรบริการวิชาการสูส ังคม (คายเศรษฐศาสตรสัญจร)
ไดรับงบประมาณจากโปรแกรมวิชาการบัญชี บ.กศ. 45,000 บาท
รวม

งบ บ.กศ.

งบ กศ.บป.

แผนดิน

30,000
5,000
20,000
12,000
20,000
30,000
15,000
8,400

7,560

140,400

7,560

38,000
38,000

26,700
8,000
10,000
19,140
35,400
50,880

150,120

28,440
40,000
17,600
86,040

38,000
38,000

13,600
20,000
2,000
4,000
27,000

66,600

38,000
-

38,000

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร | 74

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ปการศึกษา 2560

การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก | 75

ลําดับที่
โครงการ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
1
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี
2
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
3
โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี
4
โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถพี ุทธเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
5
โครงการประกวดมารยาทไทย โปรแกรมวิชาการบัญชี
6
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาการบัญชี
7
โครงการสรางความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี
8
โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการดานการบัญชี (Simulation)
9
ผูกขอตอขวัญสายสัมพันธบัญชี
10 พัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี
11 ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาบุคลากร และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การบัญชี
12 สัมมนาทางการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี
13 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสรางภูมิปญ
 ญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จัดสรรใหโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 45,000 บาท
รวม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1
การศึกษาดูงานดานนิเทศศาสตร
2
การสงเสริมกิจกรรมสื่อสารเพื่อชุมชน
3
บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
4
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสรางจิตบริการสําหรับนัก
นิเทศศาสตร
5
สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะดานนิเทศศาสตร
6
พัฒนานักศึกษาการสรางสื่อสมัยใหมเพื่องานนิเทศศาสตร
7
การแสดงรวมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
1
โครงการแขงขันทักษะวิชาการหรือวิชาชีพดานการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
2
โครงการจิตอาสาและเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม
3
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศดานการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
4
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
5
โครงการศึกษาดูงานดานการทองเที่ยวและการโรงแรม

งบ บ.กศ.

งบ กศ.บป.

แผนดิน

16,000
16,400
11,515
20,000
8,340
29,400
10,000

72,460

55,385
25,000
9,000
162,420

51,740

27,500

390,960

38,000
124,200

38,000

-

38,000
38,000

12,000
3,000
8,920
15,000
13,000
10,000
61,920
15,000
15,100
13,360
15,000
49,980
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ลําดับที่
โครงการ
6
โครงการไหวครูบดิ ามัคคุเทศกไทย
7
โครงการอาสาสมัครนําเที่ยว
รวม
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
1
โครงการศึกษาดูงานดานการเงินและการธนาคาร
2
โครงการสืบสาน สืบศิลป ตามถิ่นรอยไท รวมใสใจสิ่งแวดลอม
3
บริหารจัดการโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
4
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
5
พัฒนาทักษะทางการเงินและการธนาคาร
6
อบรมนักการเงินมืออาชีพ (เตรียมสอบ License)
7
อบรมภาษาตางประเทศนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
8
การจัดการทางการเงินสําหรับชุมชนทองถิ่น
รวม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1
ปจฉิมนิเทศและสายใยนองพี่การจัดการทั่วไป
2
ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
3
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และ การสรางภาวะผูนํา
4
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการบริหารจัดการ
5
สานสัมพันธนองพี่และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
6
โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนทาขุนรามดานการบริหาร
จัดการกลุม
7
ธุรกิจจําลอง
8
พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป
รวม
กิจการนักศึกษา
1
บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
2
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3
ไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
4
กีฬาระหวางคณะ
5
สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
6
วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน
รวม
กองกลางคณะวิทยาการจัดการ
1
การจัดการความรู
2
เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
3
โครงการบริการพัฒนาหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน
4
โครงการบริหารหลักสูตร
5
โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
6
พัฒนาสมรรถนะการทําวิจยั ของบุคลากร

งบ บ.กศ.
10,000

งบ กศ.บป.

แผนดิน

118,440

-

38,000
38,000

-

38,000
38,000

40,000
10,000
25,000
10,500
17,780
20,000
20,000
143,280
8,680
37,000
10,000
40,000

25,000
70,200

38,000

30,000
6,440
132,120

18,560
113,760

38,000

30,000
10,000
5,000
60,000
53,100
30,000
188,100

-

-

5,000
55,000
40,000
25,000
50,000

200,000
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ลําดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการ
ศูนยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศ
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
บริหารสํานักงาน (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ
พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
วิจัยคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ: การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการวิชาการ
รวม
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งบ บ.กศ.
25,000
222,100
236,000
20,000
200,000
878,100

งบ กศ.บป.

แผนดิน
70,000

150,000

50,000
470,000

3.5.5 การกํากับติดตามการดําเนินงาน
ในการติดตามการดําเนินงานตางๆ ไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน โดยแบง
การติดตามออกเปน 2 ประเภทตามโครงสรางการบริหาร คือ 1) การติดตามการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา
โดยติดตามผานหัวหนาโปรแกรมวิชา 2) การติดตามการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร โดยติดตามผาน
หัวหนางานตามโครงสรางการบริหารงาน โดยติดตามตามลําดับขั้นของการบริหาร คือ
1. ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานจากลางขึ้นบน กลาวคือ จากคณาจารยและ
บุคลากรตามสายบังคับบัญชา หัวหนางานหรือหัวหนาโปรแกรม รองคณบดี และคณบดี โดยมีที่ปรึกษาให
คําแนะนํา
2. สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการใหมีการรายงานผล ตลอดจนปญหา
และวิธีการแกไขปญหาตามไตรมาส โดยผูรับผิดชอบโครงการ
3. ยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบริหาร
งบประมาณและโครงการ ที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4. ใชขอมูลและรายงานโครงการในการตัดสินใจผลการดําเนินงานตาง ๆ
5. สรางการมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานทุกระดับ เพื่อใหมีสวน
รวมรับรูและรวมเสนอความเห็นและรวมตัดสินใจ ซึ่งจะกอใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันในการรวม
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ
6. การประชุมทีมที่ปรึกษา รองคณบดี หัวหนาโปรแกรม หัวหนางาน เพื่อนําขอมูล
ผลการติดตามการปฏิบัติงานในดานตางๆ มาพัฒนาคณะ และเปนขอมูลในการทําแผนพัฒนาคณะในปถัดไป
3.5.6 ปญหาในการบริหารจัดการและแนวทางในการแกไขปญหา
1. คณาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มีตําแหนงทางวิชาการใน
ระดั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย น อ ย และข า ราชการ (สายวิ ช าการ) มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในระดั บ รอง
ศาสตราจารยนอย
วิธีการแกไขปญหา
ได มี ก ารจั ด ทํ า ค ายวิ ช าการ (ค าย ARI: Academic Research and Innovation)
โดยการรับ สมัครอาจารยที่จะทําผลงานทางวิชาการสง และมีการเชิญผูที่ไดผานผลงานทางวิชาการ และ
เจาหนาที่ที่ดูแลการสงผลงานทางวิชาการมาใหขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ตลอดจนมีพี่เลี้ยง
ในการใหคําปรึกษาการทําผลงานทางวิชาการ
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2. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหคางานเพื่อประเมินคางาน
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ นอย และ
เสนทางสายอาชีพยังไมชัดเจน ( Career Path) ยังไมชัดเจน
วิธีการแกไขปญหา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใหพนักงานสายสนับสนุนทุกคนไดเขาคายเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับประเมินคางาน และการจัดทําคูมือ โดยการวางแผนสงผลงานเพื่อเปนการกระตุนใหมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตอไป
3. คณาจารยมีตําแหนงทางการบริหารนอกคณะจํานวนมาก ที่สาํ นักบริการวิชาการ
และจัดหารายได (ผูอํานวยการสํานัก 1 คน รองผูอํานวยการสํานัก 1 คน) บัณฑิตวิทยาลัย (คณบดีบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย 1 คน รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย 2 คน หั ว หน าสํานั ก งาน 1 คน) สํานั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม
(ผูอํานวยการสํ านัก 1 คน รองผู อํานวยการสํานัก 2 คน) รวม 9 ท าน (คิดเปน รอยละ 20.93 ของจํานวน
ขาราชการและพนักงาน สายวิชาการ)
วิธีการแกไขปญหา
การบู ร ณาการการทํ างานรว มกั น ระหวางคณะกับ หน ว ยงานที่ คณาจารย ไปเป น
ผูบริหาร และมอบหมายใหคณาจารยทํางานของคณะในสวนที่เกี่ยวของดวย
4. ทักษะทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษามีนอย
วิธีการแกไขปญหา
มี ก ารจั ด ตั้ ง งานวิ เทศสั ม พั น ธ แ ละโครงการพิ เศษ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมและ
ประสานกับงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในการพัฒ นาภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาตางๆ
ตลอดจนทําแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหา
5. งบประมาณที่ไดรับในการพัฒนาในระดับคณะมีนอย
วิธีการแกไขปญหา
- โดยการพั ฒ นาคณะร ว มกั บ งบประมาณโครงการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ใช
งบประมาณรวมกัน และรวมกับชมรมศิษยเกาในการสบทบทุนสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ
- โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกในการดําเนินงานในระดับคณะ เชน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานพัฒนาชุมชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
เปนตน
- โดยการขอสนับสนุนเงินจากเครือขายคณบดีในการจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่ทํากิจกรรมใหกับคณะ ตั้งใจศึกษาและมีความประพฤติดี โดยการใหทุนการศึกษาเปนคาเทอมจน
จบการศึกษา ในชื่อ “ทุนเครือขายคณบดี”
- โดยการจัดทําโครงการรวมกับหนวยงานภายนอก เชนบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส
จํากัด เปน บริษัทให บริการขนสงพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจร ในการเปนศูนยฝกงานดานโลจิสติกสของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของ และไดรับงบประมาณในการดําเนินการรวมกับบริษัท
- โดยการจัด ทํ าโครงการรวมกับ บริษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ ากั ด (มหาชน) ในการ
ให บ ริการวิชาการดานบริห ารธุรกิจในโรงเรีย นในเขตจั งหวัด กําแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยบริษัทไดให
งบประมาณในการดําเนินงานตางๆ
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