


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาสน์จากคณบดี 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการตามพันธกิจหลักในทุกด้านที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ การพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร โดยยึดแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดก าแพงเพชร โดยอาศัยการใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ  
 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพ การพัฒนาบุ คลิกภาพ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น อีกทั้งยังได้ด าเนินการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 รายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้ จึงประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการด าเนินการตามพันธกิจต่างๆ ที่
ได้กล่าวมา รวมถึงกิจกรรมส าคัญที่ได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2562 ซึ่งภารกิจทั้งหลายที่ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 
ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ 
ในนามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลกัษณ์ เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สีประจ าคณะ 

 

ปรัชญา 
บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
 

 

ปณิธาน  
สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบ

เพ่ือพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 

 

วิสัยทัศน์  
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

พันธกิจ  
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์  
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
4. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

ค่านิยมหลัก คือ “HAPPY” 
  H: Human Resource  ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
  A: Activeness   ความกระตือรือร้น 
  P: Participation  ร่วมแรงร่วมใจ 
  P: Practitioner   นักปฏิบัติ 
  Y: Yield    ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
 

 

อัตลักษณ์  
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

 

ภาพรวมองค์กร  
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นิยาม :   
1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้ง

แรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  

2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดง
ในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 
 

เอกลักษณ์   
  บัณฑิตจิตบริการ หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยความประทับใจ 
 

วัฒนธรรมองค์กร  
  เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

 สีประจ าคณะวิทยาการจัดการ  
  ชมพู 
 

ประวัติความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการ
ฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 
2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร
เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ท าให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 
2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์  น้าคณาคุปต์ ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในขณะนั้นท าหน้าที่
เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ  ทิพย์ปรีชา 
มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย คณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารต ารา ตลอดจนอาคาร
สถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได้มีประกาศการจัดตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
คณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  
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  คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรก
ได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนง
วิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการทั่วไป     
แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจ านวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนา
ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ าเพชร” เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่
บุคคลทั่วไป โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและด าเนินกิจการเอง 

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ ้นบังคับใช้ ตั ้งแต่วันที ่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” 
และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดค าว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของคณะ จาก
เดิมใช้ค าว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของ
สถาบันใหม่ทั้งหมด 

ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จาก
การแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น  เป็นจ านวนเงิน 
42,940,000 บาท โดยท าการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11 

 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 
มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปี พ.ศ. 2558-2561 ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการท ากิจกรรม
และได้มีการจัดท าข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559 
ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และ
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียง
บางส่วน และในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.ท่าขุนราม ในการพัฒนาตลาด
ท่องเที่ยวสามวิถี ที่ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการลงนาม
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ความร่วมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจร ใน
การเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดท า “วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการจัดการ   

ในปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้มีการลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ ภายใต้โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างาน WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และ
โรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา และอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จ านวน 2 หลักสูตร 3 
สาขาวิชา ได้แก่  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)                            
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    สาขาวิชาการบัญชี 
 

ท าเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533   อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ 
1 กุมภาพันธ์ 2533 - 1 กุมภาพันธ์ 2537 อาจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน 
2 กุมภาพันธ์ 2537- 30 กันยายน 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ 
1  ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553  รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน 
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ 
22 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
22 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 
 

ที่ตั้งหน่วยงาน 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 เบอร์โทรศัพท์: 055-706555  โทรสาร: 055-706511 e-mail: fms-info@kpru.ac.th 
เว็บไซต์: www.fms.kpru.ac.th

mailto:fms-info@kpru.ac.th
http://www.fms.kpru.ac.th/
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โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อ.ชลธิชา  แสงงาม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และวางแผน 

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ที่ปรึกษาคณบด ี

ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน 
ที่ปรึกษาคณบด ี

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
ที่ปรึกษาคณบด ี

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

    โครงสร้างการบริหารงาน 

  คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ที่ปรึกษาคณบดี 

หัวหน้างานกิจการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้างานทุน 
และสวัสดกิารนกัศึกษา 

หัวหน้างานศนูย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

หัวหน้างานเครือข่าย
กิจการนักศกึษาและศิษย์

เก่าสัมพนัธ ์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
และบริการวิชาการ 

หัวหน้างานบรกิาร
วิชาการ 

หัวหน้างานวจิัย 
และนวัตกรรม 

หัวหน้างานแผน 

หัวหน้างานวเิคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานสื่อสาร
สนเทศ งานเครอืข่าย 

และฐานขอ้มูล 

หัวหน้างานการบริหาร
ความเสี่ยงและงาน
ตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานการเงิน 
พัสด ุและงานจัดหารายได้ 

หัวหน้างานวเิคราะห์ความ
คุ้มค่าทางการลงทุน/

การเงิน 

หัวหน้าส านกังาน 
และสื่อสารองค์กร 

หัวหน้างานวเิทศสมัพันธ ์
และโครงการพิเศษ 

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์
และแนะแนวการศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และวางแผน 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างานประกนั
คุณภาพ 

หัวหน้างานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการจัดการ

ความรู ้

ประธานโปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

ประธานโปรแกรมวิชา 
การจดัการทัว่ไป 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การตลาด 

ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร ์

ประธานโปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม 

ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประธานโปรแกรมวชิา 
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โครงสร้างคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการ 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 
รองประธานคณะกรรมการ 

ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

คุณศุภชัย ศรีงาม 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 

กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา 
อ.พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ 

กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา 

อ.จิระ ประสพธรรม 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

 การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได้แบ่งทีมบริหารออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในส่วนของโปรแกรมวิชา 
นอกจากนี้แล้วยังมอบหมายความรับผิดชอบให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของคณะโดยแบ่งโครงสร้างย่อยเป็นงาน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ       คณบดี      ประธาน 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์         รองคณบดี     รองประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์        ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
นายศุภชัย ศรีงาม          ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา         ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม   ผู้แทนโปรแกรมวิชา    กรรมการ 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ         ผู้แทนโปรแกรมวิชา    กรรมการ 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม          ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ    กรรมการ 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง          หัวหน้าส านักงาน     กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ   คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   ที่ปรึกษาคณบดี 
รองศาสตราจารย์  ดร.เพชรา  บุดสีทา   ที่ปรึกษาคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน   ที่ปรึกษาคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์    ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์   ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม   ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา    ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ    ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล    ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน     ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น     ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย 
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

        อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง    หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
        อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม   หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 

4.2 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ   หัวหน้างานมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดการความรู้   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  หวาจ้อย  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4.3 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม    รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์    หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน    หัวหน้างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   หัวหน้าเครือข่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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4.4 อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    หัวหน้างานส านักงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  หัวหน้างานฝ่ายแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน  หัวหน้างานการเงิน พัสดุ และงานจัดหารายได้    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน  หัวหน้างานวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน/การเงิน 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ 
อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น  หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ งานสื่อสารสนเทศเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม  หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
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งบประมาณ (จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย) 

หมวดรายจ่าย จ านวน (บาท) 

งบบุคลำกร 241,000.00 
งบด ำเนินงำน 1,619,120.00 
งบลงทุน - 
งบอุดหนุน (งบประมำณแผ่นดิน) 2,408,880.00 
รำยจ่ำยอื่นๆ - 

รวมท้ังสิ้น 4,269,000.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 

 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด 61 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 48 คน และสายสนับสนุน 13 คน ดังนี้ 
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (จ าแนกตามหลักสูตรและประเภท) 
 

หลักสูตร 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 3 5 - 8 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด 3 2 1 6 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร - 4 1 5 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกจิ - 5 - 5 

บัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบญัชี 3 3 2 8 

นิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร ์ 2 4 - 6 

ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 1 4 - 5 

เศรษฐศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 2 3 - 5 

รวมท้ังสิ้น 14 30 4 48 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (จ ำแนกตำมหลักสูตร และต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 

หลักสูตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 5 2 1 8 
บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด 3 3 - 6 
บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร 5 - - 5 
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หลักสูตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 1 - 5 
บัญชีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบญัช ี 4 4 - 8 
นิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร ์ 2 3 1 6 
ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 3 2 - 5 
เศรษฐศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 3 2 - 5 

รวมท้ังสิ้น 29 17 2 48 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 

รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ระดับการศึกษาต่อ 

1 อำจำรย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย ์ ปริญญำเอก 
2 อำจำรย์พิมกำญดำ จันดำหัวดง ปริญญำเอก 
3 อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง ปริญญำเอก 
4 อำจำรย์อนันธิตรำ ดอนบันเทำ ปริญญำเอก 
5 อำจำรย์ศริิพร  โสมค ำภำ ปริญญำเอก 
6 อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง ปริญญำเอก 
7 อำจำรย์ประพล  จิตคต ิ ปริญญำเอก 
8 อำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกจิเสถยีร ปริญญำเอก 
9 อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน ปริญญำเอก 
10 อำจำรย์ประภสัสร กลีบประทุม ปริญญำเอก 
11 อำจำรย์พิมพผ์กำ วงศ์กองแก้ว ปริญญำเอก 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (จ ำแนกตำมประเภทบุคคล)  
ประเภทบุคลากร จ านวน 

ลูกจ้ำงประจ ำ 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 6 
พนักงำนรำชกำร 1 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำตำมสญัญำ 3 
แม่บ้ำน 2 

รวมท้ังสิ้น 13 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 
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วุฒิการศึกษาของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 - บุคลากรสายวิชาการ 
 

หลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป - 4 4 8 
บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด - 3 3 6 
บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร - 3 2 5 
บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกจิ - 5 - 5 
บัญชีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบญัชี  - 8 - 8 
นิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร ์ - 2 4 6 
ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม - 4 1 5 
เศรษฐศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ - 5 - 5 

รวมท้ังสิ้น - 34 14 48 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 

- บุคลากรสายสนับสนุน 
 

หลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.4 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - - - 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 4 2 - 6 
พนักงำนรำชกำร - 1 - - 1 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำตำมสญัญำ - 3 - - 3 
แม่บ้ำน 2 - - - 2 

รวมท้ังสิ้น 3 8 2 - 13 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 
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14 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร 8 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
  1.1 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
  1.2 โปรแกรมวิชาการตลาด 
  1.3 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
  1.4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 
1,107 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จ านวน 889 คน และนักศึกษาภาค กศ.บป. จ านวน 
218 คน  
จ านวนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2561 
 

โปรแกรมวิชา ภาคปกติ ภาค กศ.บป. 
1. การจัดการทั่วไป 91 56 
2. การตลาด 122  
3. การเงินและการธนาคาร 98  
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 103 69 
5. การบัญชี 319 93 
6. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103  
7. นิเทศศาสตร์ 46  
8. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 7  

รวมทั้งสิ้น 889 218 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 

 
 

ผลการด าเนินงานตามภารกิจ  
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การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
 คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานในระดับโปรแกรมวิชาและส านักงานคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษาของทุกโปรแกรมวิชา ซึ่งในการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ จัดเพ่ือเสริมสร้างหลักสูตรโดยเน้นที่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  
 ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย
จ าแนกกิจกรรมออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. กิจกรรมด้านความรู้ 
3. กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา 
4. กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จ านวน 9 โครงการ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการสร้างความ

ตระหนักด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี และหน้าที่
ตามประมวลรัษฎากร 

นักศึกษา 90 90 21 ต.ค. 61 
ณ คณะวิทยาการ

จัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

2 โครงการท าบุญใส่บาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ท าบุญคณะ 

นักศึกษา 500 500 11 ม.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

3 โครงการปฏิบัติธรรมตาม
หลักวถิีพุทธเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษา 40 40 1-3 มี.ค. 62 
ณ วัดเขาสมโภช  

จ.ลพบุรี 

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

4 โครงการจิตอาสาวิทยาการ นักศึกษา 50 50 8-10 มี.ค. 62 
ณ โรงเรียนบ้านปาง
เรือ (จุฬาสงเคราะห์) 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

5 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

นักศึกษา 50 50 16 มี.ค. 62 
ณ วัดวงัยาง 

จ.ก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 โครงการบายศรีสู่ขวัญสาน
สัมพันธ์น้องพีว่ิทยาการ
จัดการ 

นักศึกษา 500 500 5 เม.ย. 62 
ณ หอประชุมราชพฤษ์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
7 โครงการสืบสาน สืบศิลป์ 

ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา 60 60 12 ก.ค. 62 
ณ วัดทุ่งสวน  
จ.ก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

8 โครงการไหวค้รูคณะ
วิทยาการจัดการ 

นักศึกษา 300 300 25 ก.ค. 62 
ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
วิทยาการจัดการ “กิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์” 

นักศึกษา 500 500 5 ส.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 
กิจกรรมด้านความรู้ กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จ านวน 41 โครงการ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการอบรมเตรียมความ

พร้อม 
นักศึกษา 16 16 1 ก.ค. 61 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

2 โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษา 20 20 13 ก.ค. 61 
ณ ห้องเรียน 11701  
คณะวิทยาการจัดการ 

 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

3 โครงการอบรมการประกัน
ชีวิต 

นักศึกษา 60 60 9 ต.ค. 61 
ณ ห้องเรียน 11301 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

4 โครงการวิทยาการลอย
กระทง 

นักศึกษา 200 200 23-24 ก.ค. 61 
ณ ลานหน้าอาคารที

ปังกรรศัมีโชต ิ
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

5 โครงการบริจาคโลหิต นักศึกษา 200 200 26 ก.ค. 61 และ 
12 ธ.ค. 61 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

6 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารในระดับนานาชาต ิ

นักศึกษา 35 35 22-23 ธ.ค. 61 
ณ ศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร ์
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
7 โครงการนิเทศนกัศึกษาฝกึ

ประสบการณว์ิชาชีพ 
นักศึกษา 200 200 ธ.ค. 61- ม.ค. 62 

ณ สถานประการ 
คณะวิทยาการ

จัดการ 
8 โครงการอบรมทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษา 30 30 27 ม.ค. 62 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 

ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 

9 โครงการวิทยาการเรียนรู้สู่
วิถีชุมชน 

นักศึกษา 25 25 23 ก.พ. 62 
ณ หมู่บ้านวงัพระธาต ุ

จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

10 โครงการศกึษาดูงานภาค
ปกต ิ

นักศึกษา 48 48 4-6 มี.ค. 62 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ โต
โยต้า เมีเขียว อยุธยา 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11 โครงการอบรมการท า
ตลาดออนไลน ์

นักศึกษา 12 12 18-22 มี.ค. 62 
ณ ศูนย์การค้าโรบิน

สันไลฟ์สไตล์ 
ก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษา 35 35 27 มี.ค. 62 
ณ ศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

13 โครงการสัมมนาสหกิจ
ศึกษา 

นักศึกษา 35 35 4 เม.ย. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
14 โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาหลังฝกึ
ประสบการณว์ิชาชีพ 

นักศึกษา 200 200 5 เม.ย. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

15 โครงการศกึษาดูงาน
นักศึกษาภาค กศ.บป. 

นักศึกษา 11 11 2-4 พ.ค. 62 
ณ บริษัทยาคูลท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
และโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านจ ารุง 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

16 โครงการสานสัมพันธ์นอ้งพี่
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

นักศึกษา 60 60 4 ก.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการ

จัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
17 โครงการเตรียมความพร้อม

นักศึกษาใหม่ 
นักศึกษา 90 90 4-5 ก.ค. 62 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
18 โครงการสัมมนาการเรียน

การสอนเชงิบูรณาการกับ
การท างาน WIL 

นักศึกษา 90 90 5-6 ก.ค. 62 
ณ ห้องประชุม 
อาคารน้ าเพชร 

โปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
19 โครงการอบรมเชิงทฤษฎี 

และเชิงปฏิบัติงานใน
ลักษณะสถานการณ์จ าลอง 

นักศึกษา 100 100 24-26 ก.ค. 62 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

20 โครงการสหกิจศึกษา นักศึกษา 21 21 31 ก.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
21 โครงการสหกิจศึกษา นักศึกษา 21 21 3 ส.ค. 62  

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ  

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

22 โครงการสานสัมพันธไ์มตรี
พี่น้อง 

นักศึกษา 104 104 4 ส.ค. 61 
ณ คณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

23 โครงการสานสัมพันธ์นอ้งพี่
การตลาด 

นักศึกษา 100 100 4 ส.ค. 61 
ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

24 โครงการสันทนาการ
ระหว่างรุ่นพีแ่ละรุ่นนอ้ง 

นักศึกษา 500 500 5 ส.ค. 62 
ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

25 โครงการบริจาคโลหิต นักศึกษา 200 200 7 ส.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

26 โครงการผูกขอ้ต่อขวญัสาย
สัมพันธ์บัญช ี

นักศึกษา 200 200 10 ส.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการ

จัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

27 โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ และสาน
สัมพันธ์น้องพีค่อมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นักศึกษา 50 50 10-11 ส.ค. 62 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

28 โครงการศกึษาดูงาน
นักศึกษาภาคปกต ิ

นักศึกษา 100 100 14 ส.ค. 62 
ณ บริษัท อิชิตัน กรุป๊ 

จ ากัด 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 
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19 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
29 โครงการ “คณุรักลกู ครูรัก

ศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ” 

นักศึกษา 100 100 17 ส.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

30 โครงการศกึษาดูงาน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล  

นักศึกษา 42 42 17-19 ส.ค. 62 
ณ สถาบัน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

31 โครงการศกึษาดูงาน
สถาบันการเงินชุมชน
ต้นแบบ 

นักศึกษา 16 16 20 ส.ค. 61 
ณ สถาบันการเงิน

ชุมชนต้นแบบ  
จ.พิจิตร 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

32 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “หัตถมาลา
ออนไลน”์ ผลิตดอกไม้
ประดิษฐ ์

นักศึกษา 20 20 21 ส.ค. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรว์ิทยาลัย
อาชีวศกึษา  

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

33 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “แปรรปูน้ ามัน
หอมระเหยจากตะไครห้อม
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์”  

นักศึกษา 20 20 23 ส.ค. 62 
ณ ศูนย์เรียนรูเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าการเกษตร 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

34 โครงการสานสัมพันธ์นอ้งพี่
การจัดการ 

นักศึกษา 80 80 23 ส.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

35 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร้างแบ
รนด์ โลโก้ และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
น้ าพริก”  

นักศึกษา 20 20 25 ส.ค. 62 
ณ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านดอนขม้ิน 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

36 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร้างตรา
สินค้า โลโก้ และการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด”  

นักศึกษา 20 20 26 ส.ค. 62 
ณ ศาลาประชาคม
บ้านหนองไม้แดง 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 

37 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิง่แวดล้อม 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากท า
เกษตรทฤษฎีใหม่” 

นักศึกษา 20 20 29 ส.ค. 62 
ณ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรพืชผัก
ปลอดภัย 

โปรแกรมวิชา 
การตลาด 
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20 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
38 โครงการอบรมนักการเงิน

มืออาชีพ 
นักศึกษา 77 77 31 ส.ค. 62 

ณ ห้องประชุมต้นสัก 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

39 โครงการปัจฉิมนิเทศและ
สายใยน้องพี่การจัดการ
ทั่วไป 

นักศึกษา 80 80 31 ส.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

40 โครงการส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์องคก์ร ใน
หัวข้อ “สร้างความม่ันใจ ปรับ
บุคลิก พลิกภาพลักษณ์” 

นักศึกษา 80 80 1 ก.ย. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

41 โครงการสัมมนา “เทคนคิ
การแกะสลักผกัและผลไม้
ในงานบริการ” 

นักศึกษา 100 100 28 ก.ย. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
 
กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จ านวน 3 โครงการ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการสนับสนนุ

นักศึกษาเข้ารว่มการ
แข่งขันทักษะด้านนเิทศ
ศาสตร์ 

นักศึกษา 8 8 25-26 มิ.ย. 61 
ณ มหาวิทยาลัย

กรงุเทพ  
(วิทยาเขตรงัสิต) 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

2 โครงการแขง่ขนัตอบ
ค าถามทางบัญชี
ระดับประเทศ  

นักศึกษา 2 2 25-26 ม.ค. 62 
ณ อาคารสภาวิชาชีพ

บัญช ี

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

3 โครงการส่งเสริม
ประสบการณแ์ละศักยภาพ
การแข่งขัน 

นักศึกษา 40 40 11-12 ก.ค. 62 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 

คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

21 รายงานประจ าปี 2562 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

21 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.บป. จ านวน 8 โครงการ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษา 
นักศึกษา 16 16 4 ก.ค. 61 

ณ หอประชุมรัตนอาภา 
โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

2 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

นักศึกษา 200 200 4 ก.ค. 61 
ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

3 โครงการกีฬาสีโปรแกรม
วิชาการเงินการธนาคาร 

นักศึกษา 107 107 12 ก.ย. 61 
ณ โรงยิม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

4 โครงการกีฬาระหว่างคณะ นักศึกษา 500 500 16-17 ก.พ. 62 
ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

5 โครงการเครือข่าย
ระดับอุดมศึกษา 

นักศึกษา 7 7 1-3 มี.ค. 62 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และชุมชน

บ้านนาต้นจ่ัน 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

6 โครงการเสริมสร้างทกัษะ
อาชีพการจัดการทั่วไปใน
ศตวรรษที่ 21 

นักศึกษา 29 29 1 เม.ย. 62 
ณ ห้องภัตตาคาร ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเชงิบูรณาการกับ
การท างาน “การน า
ประสบการณ์จากการฝกึ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเพื่อการ
พัฒนาตนเอง” 

นักศึกษา 14 14 3-4 มิ.ย. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชัน้ 5 

คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 โครงการอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ การสร้างภาวะ
ผู้น าและมารยาทไทย 

นักศึกษา 65 65 31 ส.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 
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22 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จ านวน 10 โครงการ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการอบรม E-Money นักศึกษา 93 93 14 ส.ค. 61 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ  

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

2 โครงการอบรมสืบค้นขอ้มูล นักศึกษา 30 30 17 ก.ค. 61 
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชัน้ 2

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

3 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
จิตอาสาส าหรับนักนิเทศ
ศาสตร์ 

นักศึกษา 5 5 17 ธ.ค. 61 
ณ อาคาร 12 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

4 โครงการเสริมทักษะ
ทางด้านนิเทศศาสตร ์

นักศึกษา 10 10 10 ม.ค. 62 
ณ โรงเรียนนาบ่อค า

วิทยาคม 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

5 โครงการอบรมการ
ปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม 
Lightroom 

นักศึกษา 20 20 5 ก.พ. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

6 โครงการอบรมการพัฒนา
ทักษะการผลิตส่ือในยุค
ดิจิทัล Short Film 

นักศึกษา 20 20 26 ก.พ. 62 
ณ โรงเรียนพราน
กระต่ายพิทยาคม 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

7 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพด้าน
คอมพวิเตอร์ “การสร้าง 
Infographic เพื่อการสือ่สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

นักศึกษา 35 35 3 มี.ค. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 

คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
“ภาษาอังกฤษส าหรบั
คอมพิวเตอร”์ 

นักศึกษา 40 40 9 มี.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ “เส้นทางสู่การเป็นยู
ทูปเบอร”์ 

นักศึกษา 60 60 30-31 มี.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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23 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
10 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติ (SPSS) 

นักศึกษา 65 65 17-20 ก.ค. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคาร
ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

 
 กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จ านวน 1 โครงการ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
หน่วยงานที่จัด 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษาตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร “การสร้าง 
Info Graphic เพื่อการสือ่สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

นักศึกษา 35 35 3 มี.ค. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 

คณะวิทยาการจัดการ  

โปรแกรมวิชา 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร “พัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ” 

นักศึกษา 41 41 17 มี.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6  
คณะวิทยาการจัดการ 
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24 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
 คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ จัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น โดยเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานภายนอก และ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่งเห็นได้จากการที่มีบุคลากร
ได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือการวิจัยตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

1. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ-นามสกุล 
หน่วยงานผู้ให้
ทุนสนับสนุน 

1 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
เสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

1. อ.ชญาณ์นันท์  ศิริกิจเสถียร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

2 ก าแพงเพชรตามทัศนะของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษา ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

1. น.ส.สุวิษา  น้อยศร ี
2. น.ส.เสาวภา  อะมะมูล 
3. น.ส.รุ่งทวิา  กัณหา 
4. อ.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. น.ส.พิทยารัตน์  กระต่ายทอง 
2. น.ส.อรุณวตรี  พรมเนตร 
3. น.ส.กาญจนา  ยอดวิถ ี
4. อ.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

4 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1. ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลกัการบัญชขีอง
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

1. อ.วรางค์  รามบุตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
วางแผนก าไรของนักศึกษาที่ใชก้ารเรียนรู้โดยสือ่
อิเลก็ทรอนกิส์ (E-leaning) และการเรียนรูแ้บบมี
ส่วนรว่ม 
 

1. อ.อนันธิตรา  ดอนบนัเทา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

7 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
จริง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 

1. ผศ.วรรณวณชั  ด่อนคร้าม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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25 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ-นามสกุล 
หน่วยงานผู้ให้
ทุนสนับสนุน 

เรื่อง การใช้ต้นทุนระยะสั้นในการตัดสินใจ ของ
นักศึกษาโปรแกรมการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

8 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียน
การสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี  
 

1. อ.กันยา  ม่ันคง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 

2. งานวิจัยในการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทอ่งเที่ยวโดยการมี

ส่วนร่วม ของประชาชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ดร.รัชนวีรรณ  บญุอนนท์ 
2. นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 

67,848 

 

3. งานวิจัย งบประมาณแผ่นดินแก้ปัญหาความยากจน ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและปัจจัยที่

เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนในพื้นที่
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ ์
2. ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 
3. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 
4. อ.วรรณพรรณ  รักษ์ชน 

90,960 

 
 

4. งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (พิจารณากลั่นกรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การสร้างบทเรียนทอ้งถิน่ : การปลูกกล้วยไข่พันธุ์

พื้นเมืองอย่างมีคณุภาพของคุณภาพของเกษตรกร
ในและนอกฤดกูาลในจังหวัดก าแพงเพชร 

1. ผศ.ดร.ประจักษ์  กกึก้อง 
2. อ.ธัญรดี  บุญปัน 210,132 

2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลกูกล้วยไข่พันธุ์
พื้นเมือง อย่างมีคณุภาพของเกษตรในและนอก
ฤดูกาลในจังหวัดก าแพงเพชร 

1. อ.ศิริพร  โสมค าภา 
2. ผศ.ดร.ประจักษ์  กกึก้อง 148,918 
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26 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครอืข่าย

ชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
1. รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสรฐิ (50%) 
2. รศ.ดร.วราคณา  จันทรค์ง (30%)  
3. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ (10%) 
4. ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ (10%) 
(306,400 x 70% = 214,480) 
 

214,480 

4 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มจังหวัดมรดกโลก 
 

1. ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
2. อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 312,800 

5 รูปแบบการพัฒนาเมืองมรดกโลกชากังราวจาก
ต้นแบบมรดกโลกสากล 

1. ผศ.การันต์ เจริญสวุรรณ 
2. อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 
 

26,430 

6 การศึกษาการจัดการเมืองต้นแบบมรดกโลกสากล
สู่เมืองมรดกโลกชากังราว 

1. ผศ.การันต ์ เจริญสวุรรณ 
2. อ.พลอยณชัชา  เดชะเศรษฐศ์ริิ 
3. อ.พิมพ์นารา  บรรจง 

504,120 

7 รูปแบบการพัฒนาเมืองมรดกโลกชากังราว 1. อ.สุภาภรณ์  หม่ันหา 
2. อ.ชลธิชา  แสงงาม 
3. อ.จักรพนัธ์  หวาจ้อย 

163,800 

8 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลว้ยอบเนย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมไูทยศรีโยธิน 

1. อ.กษมา  สุรเดชา (60%) 
2. อ.กันยา  ม่ันคง (20%) 
3. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ (20%) 
(45,000 x 40% = 18,000) 

18,000 

 

5. งานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขง่ขัน ของผลิตภัณฑ์
น้ าพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชมุชนหมูสวรรคห์มู
ไทยศรีโยธนิ จังหวัดก าแพงเพชร 

1. อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร  
2. ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ ์
3. อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน  

39,930 

2 การพัฒนากระบวนการลดต้นทุนการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ดแปรรปูแบบของ
โรงเรียนประชารักษศ์ึกษา อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร 
 

1. อ.อนันธิตรา  ดอนบนัเทา  
2. อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ  

40,000 

3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกมะแขวน่ของกลุ่ม
แม่บ้านท่าช้าง ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 
40,000 
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27 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปักชาวเขา

บ้านคลองเตย อ าเภอคลองลานจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ถมรัตน์  เงนิทอง 
40,000 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 
ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา 
ต าบลนาบ่อค า จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง  
2. อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ ์ 40,000 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้าน 
โชคชัยพัฒนา  ต าบลคลองลาน สู่ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. อ.ประภัสสร  กลีบประทุม  
2. ผศ.ดร.รัชนวีรรณ  บญุอนนท์ 

40,000 

 

6. ผลงานทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ ชื่อผู้ท าผลงานวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 การวิจัยนิเทศศาสตร ์ รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ 
2 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกกอ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3 วิชาการรายงานการเงินและการวิเคราะห์ ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อ
การศึกษา 

ผศ.จักรพันธ์  หว้าจ้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 

7. การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสาร 
1 บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรให้

ส าเร็จ 
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่12 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 

2 แบบจ าลองสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
ในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญ ู
ดร.ฉัตรชนก  จรัสวญิญ ู

วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต (Journal of 
Community Development 
and Life Quality) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) ฉบบัที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2561 
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28 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสาร 
3 ความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของวัฒนธรรม

องคก์รและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญ ู
 

วารสารวิทยาการจัดการ
สมัยใหม่ (Journal of 
Modern Management 
Science : JMMS) ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2561 
 

4 การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองของเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายา
เสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2561 
 

5 ผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กรณีศึกษา 
รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกจิขนาด
ย่อม 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอ์ินทร ์ สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ปีที่ 24 ฉบบัที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2561 
 

6 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าทีข่อง
เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชนเกาะทวี สถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี 
(ตู้ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร 
 

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ วารสารพิกุล ปีที่ 16 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

7 แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร 

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

วารสารกฎหมายสุขภาพและ
สาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561 
ภาควชิาบริหารงานสาธารณสขุ 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

8. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
1 The management of cultural 

capital with peoples 
participation: A case of rice 
porridge tradition 

อ.ชญาน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร Proceedings of the 8th 
International Conference 
on Arts and Cultures in 
World Heritage: Intangible 
Culture to Creative 
Economy 2018 
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29 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
2 The guideline for practicing 

contemporary performances of 
children and youth group in 
Kamphaeng Phet Province 

อ.ศุภโชคชัย นันทศร ี Proceedings of the 8th 
International Conference 
on Arts and Cultures in 
World Heritage: Intangible 
Culture to Creative 
Economy 2018 
 

3 ผลของการจัดการเรียนรูก้่อนเรียนและ
หลังเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้น า 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอ์ินทร ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

4 การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับ
ท างานของส านกังานบัญชีในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

5 การจัดการทางการเงนิกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 

อ.อนธุิดา  เพชรพิมูล การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

6 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ปลูกกล้วยไข่อย่างมีคณุภาพของ
เกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.ประจักษ์  กกึก้อง  
อ.ธัญรดี  บุญปัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
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30 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
7 การศึกษาผลการอบรมเตรียมความ

พร้อมการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

8 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
รายวิชาการตลาด ส าหรับนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้ าเต้าหู้
ของผู้บรโิภคในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
จตุพร  พุ่มไม้ 
มินตรา  วันจันทร์ 
วราพร  เอมจัด  
ธิดารัตน์  แซ่เกอ  
กิติพงษ์  แซ่หว้า 
สมพล  แซ่ม้า 
(ร่วมกับ นักศึกษา) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 

10 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
สุทธิดา  คชมิตร  
พนิดา  ค ามูล  
สุธิดา  สุธงสา 
ฐิติยา  เจิมสุวรรณ์ 
อาทิตยาภรณ์  โพธิ์เจริญ 
(ร่วมกับ นักศึกษา) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 

11 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้  
อ.ชญาน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
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31 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
12 ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิต

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.การันต์  เจริญสวุรรณ  
อ.สุภาภรณ์  หม่ันหา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

13 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ชุติมา  รักษ์ธัญการ 
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
(ร่วมกับ นักศึกษา) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

14 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
ชมรมผู้สงูอายุต าบลท่าขนุราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

วรภา  เกตุน้อย 
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
(ร่วมกับ นักศึกษา) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7  วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก 
 

15 ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้น
ความเปน็ผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางการแข่งขนั 

อ.พิมกาญดา  จันดาหัวดง การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 18  
และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณา
การงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิน่ที่
ย่ังยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จ.ล าปาง 

16 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดา
บูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะบน
พื้นฐานความสัมพันธ์ 

อ.พลอยพรรณ  สอนสวุิทย์ 
อ.มนตรี  ใจแน่น 
อ.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 18  
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32 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
และล าปางวิจัย ครัง้ที่ 4 "บูรณา
การงานวิจัยสูก่ารพัฒนาทอ้งถิ่นที่
ย่ังยืน" วนัที่ 20 กรกฎาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จ.ล าปาง 
 

17 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกขา้วแบบ
เกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัยและแบบ
เกษตรอินทรีย์ กรณีศกึษา: ต าบลหนอง
หลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

อ.ชญาน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 18  
และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4  
"บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน" วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
 

18 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร
ปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขัน กรณีศึกษา  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่ หนอง
หลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม ้ การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 18  
และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4  
"บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน" วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
 

19 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภูมิ
ปัญญาศิลปกรรมสกุลช่างก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี การประชุมวิชาการระดับชาติ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเพือ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันที่ 3 กันยายน 2561 
 

20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทาง
เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักศกึษาปรญิญา
ตร ี

อ.ชญาน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ครั้งที่ 3) ประจ าปี 2561  
วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

21 ผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้
กรณีศกึษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้น าและความ
พึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อ.ประภัสสร  กลีบประทุม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ครั้งที่ 3) ประจ าปี 2561  
วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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33 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
22 แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจ

ของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศกึษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึง
เสือเต้น ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
อ.พัตราภรณ์  อารีเอื้อ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ครั้งที่ 3) ประจ าปี 2561  
วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

23 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลกู
กล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร
กรณีศกึษาต าบลสระแกว้ อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร  โสมค าภา 
อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
อ.อนธุิดา  เพชรพิมูล  
อ.ดร.คณุัญญา  เบญจวรรณ  
อ.เอกวินิต  พรหมรักษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ครั้งที่ 3) ประจ าปี 2561  
วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

24 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กบั
สื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ ของ
หน่วยงานภาครฐัในจังหวัดก าแพงเพชร 

ดร.ประจักษ์  กึกกอ้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสงัคม”  
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 

25 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การท านาข้าว
อินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว
อินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ประเทศไทย 

ดร.ประจักษ์  กึกกอ้ง 
อ.ธัญรดี  บุญปัน 
นายณัฐพล  วรรณ์สุทธะ 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

26 การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑแ์ปร
รูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ 
ต าบลนาบ่อค า จังหวัดก าแพงเพชร 

ดร.ประจักษ์  กึกกอ้ง 
ดอกแกว้  พุทธรักษา 
ณัฐมล  วีระศัย 
ลัดดา  รุ่งกลิ่น 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

27 แนวทางการพัฒนาการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง  
ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพนีคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ดร.ประจักษ์  กึกกอ้ง 
สกาวเดือน  เปลี่ยนแซ 
ธัญลักษณ์  ทิมทัย 
พิมวิไล  ธรรมขันทนู 
นภาพร  พุ่มน้อย 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม2561 

28 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรี บ้านศรี
โยธิน ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ธัญรดี  บุญปัน 
เจนจิรา  เตจ๊ะ 
นันทิมา  แก้วตั้ง 
อชิรญา  พลยงค ์

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

29 แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน : กรณศีึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ชญาน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร 
อ.นงลกัษณ์  จ๋ิวจู 

อ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท ์

อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน 
อ.กันยา  ม่ันคง 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ราชภัฏวิจัย 5  
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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34 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
30 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทาง

การตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของ
กลุ่มสตรี บ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร  โสมค าภา 
อ.กุลนารี  สังคง 
อ.ธารีรัตน์  อินเมฆ 
อ.สายสมร  เหลาทอง 
อ.น้ าทิพย์  มลจิราพงษ์ 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

31 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชา
หลักการลงทนุและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการ
เงินและการธนาคาร 
 

อ.ศิริพร  โสมค าภา เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

32 แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่
ลาย ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร  โสมค าภา 
มนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง 
ลลิตภัทร  อุดนคร 
มนต์ทกาญณ์  เชื้อวงศ ์
จักรพรรดิ  ศรีเทียม 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

33 ผลของการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
กับการท างานที่มีต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ในรายวิชาการบริการอาหาร
และเครือ่งดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการท่องเทีย่วและ
การโรงแรม 
 

อ.การันต์  เจริญสวุรรณ 
อ.สุภาภรณ์  หม่ันหา 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

34 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล
ท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

อ.ประพล  จิตคต ิ 
อ.ศิริพร  โสมค าภา  
อ.อนธุิดา  เพชรพิมูล 
อ.พิมผกา  วงศ์กองแก้ว 

อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา 
อ.คุนญัญา  เบญจวรรณ 
 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ราชภัฏวิจัย 5  
วันที่ 2-5 ธ.ค. 61 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

35 ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อ
การใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ต าบล
อ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

อ.ประพล  จิตคต ิ
จิราภรณ์  เรียบฮวด 
วิลัยวรรณ  จันทร์ทา 
นฤมล  พิลาพันธ ์
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

36 การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร 
หมู่ที่ 3 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ประพล  จิตคต ิ
สุปราณี  ตาแปลง 
อนุวัต  ค าช ู
วิษณุ  ฟักกลิ่ม 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
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ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย การประชุมวิชาการ 
37 แนวทางการพัฒนาจิตบริการของ

พนักงานสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ผศ.อมรา  ครองแก้ว 
ชฎาพร  โชติราดาภาณ์ 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

38 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิง้
ไก่แบบสองระบบ 

เรขา อรัญวงศ ์
ผศ.ชาลี  ตระกูล 
ณรงค์  ตระกูล 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

39 แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอนิทรีย์
ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ชาลี  ตระกูล 
ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ ์
อ.วรางค์  รามบุตร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

40 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม  
ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
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ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 ส าหรับกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นนั้น คระวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงาน 
3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การจัดอบรมสัมมนา และการเผยแพร่ความรู้วิชาการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน จ านวน 
9 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
ผู้รับผิดชอบ 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนด้านการ
บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

ผู้น าชุนชน
และประชาชน
ต าบลท่าขุน

ราม 

50 50 21-23 ก.พ. 62 
ณ องค์การบรหิาร

ส่วนต าบลท่าขุนราม 
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวทิยาการ
จัดการ 

 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ผู้ประกอบการ 
และนักศกึษา 

25 25 30 ม.ค. 62 
ณ ศูนย์หัตถกรรม
เครื่องเงินชาวเขา  
จ.ก าแพงเพชร 

โปรแกรม
วิชาการตลาด 

 

3 คอมพิวเตอรธ์ุรกิจบรกิาร
วิชาการสู่ชุมชน 

ชุมชน 50 50 21 พ.ค. 62 
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชัน้ 9 

ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 

4 โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน 

นักเรียน 250 250 21 ธ.ค. 61 
ณ โรงเรียนบ้าน

มูเซอ จ.ตาก 

โปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 
5 โครงการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน 35 35 30 พ.ย. 61 
ณ โรงเรียนนาบ่อค า

วิทยาคม 

โปรแกรม
วิชาการบัญช ี

 

6 พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
ในยุคดิจิทัล 

นักเรียน และ
นักศึกษา 

30 30 26 ก.พ. 62 
ณ โรงเรียนพราน
กระต่ายพิทยาคม 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

 
7 โครงการท่องเที่ยวบริการ

วิชาการสู่ชุมชน 
ประชาชนต าบล

ท่าขุนราม 
50 50 28 ก.พ.-2 มี.ค. 62 

ณ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่าขุนราม 

โปรแกรมวชิาการ
ท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
8 การเงินเพื่อชุมชนและ

เยาวชน 
นักเรียน 50 50 22 ธ.ค. 61 

ณ โรงเรียนพราน
กระต่ายพิทยาคม 

โปรแกรม
วิชาการเงินและ

การธนาคาร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
ผู้รับผิดชอบ 

ตั้งไว้ บรรลุ 
9 โครงการให้บรกิาร

วิชาการชุมชนด้านการ
บริหารจัดการ 

ผู้น าชุนชน
และประชาชน
ต าบลท่าขุน

ราม 

40 40 18 ธ.ค. 61 
ณ อาคาร

อเนกประสงค์ ต.ท่า
ขุนราม จ.ก าแพงเพชร 

โปรแกรม
วิชาการจัดการ

ทั่วไป 

   

2. การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการจัดโครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 
9 โครงการ 
 

โครงการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การ

วิจัย 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชน 

คณะวทิยาการจัดการ 
 

- บูรณาการกับรายวิชาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
-บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง การการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าขุนราม จังหวัดก าแพงเพชร 
สู่การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค ์
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โปรแกรมวิชาการตลาด - บูรณาการกับรายวิชาการจัดการการตลาด การ
วิจัยตลาด และการตลาดเพื่อชุมชนท้องถิน่ 
 

3. คอมพิวเตอรธ์ุรกิจบริการวิชาการ
สู่ชุมชน 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

-บูรณาการกับรายวชิาการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้าน
ธุรกิจ 
 

4. โครงการบริการวชิาการสู่ชุมชน โปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร ์

- บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร ์
 

5. โครงการจัดท าบัญชคีรัวเรือน 
เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โปรแกรมวิชาการบญัช ี - บูรณาการกับรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบัญช ี

6. พัฒนาทักษะการผลิตสื่อในยุค
ดิจิทัล 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - บูรณาการกับรายวิชาการผลิตสื่อ 

7. โครงการทอ่งเที่ยวบริการวิชาการ
สู่ชุมชน 

โปรแกรมวชิาการทอ่งเที่ยว
และการโรงแรม 

-บูรณาการกับรายวชิาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

8. การเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน โปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร 

- บูรณาการกับรายวิชาวิจัยทางการเงินและ
ธนาคาร 

9. โครงการให้บริการวิชาการชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ 

โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

- บูรณาการกับรายวิชาการจัดการธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 



 

 

  

38 รายงานประจ าปี 2562 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

38 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

3. การบริการวิชาการของบุคลากร 
 คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมตามที่ได้รับการร้องขอให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
1 อ.ศิริพร โสมค าภา วิทยากรโครงการฝกึอบรมพัฒนาทักษะการ

พูดในที่ชุมชนของบคุลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก หลักสูตร "การพฒันา
บุคลิกภาพส าหรับการพูด" 

26 ก.พ. 62 
ณ อทุยานแหง่ชาติลานสาง 

จ.ตาก 

2 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 
อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ

วิทยากรโครงการอบรมกระบวนการ ประชุมเชงิ
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนัครอบครวั 
พ.ศ.2560-2564 

29 ส.ค. 61 
ณ ห้องสลัด  ร้านอาหาร

บ้านปีกใม้ จ.ตาก 

3 อ.ประภัสสร  กลีบประทุม วิทยากรกลุ่มโครงการฝึกปฏิบัติในการจัดทา
แผนแม่บทพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 

26 ธ.ค. 61 
ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน 

จ.พิษณุโลก 
4 ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญ ู วิทยากรอบรมทักษะการคิดสร้างสรรค์ฯ 8-9 พ.ย. 61 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม กทม. 

5 อ.จิระ ประสพธรรม วิทยากรอบรมเชงิปฏิบัต ิ 7-9 ก.พ.62 
ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จ.น่าน 

6 อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ วิทยากรอบรมเชงิปฏิบัติการหลกัสูตรการ
พัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ 4.0 ด้วย
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส าหรับครูที่
ปรึกษาแผนธุรกิจอาชวีศึกษา ระดับกลาง 

4 -6 มิ.ย. 61 และ 
27-28 มิ.ย. 61 

ณ โรงแรมเดอะ เลค็กาซ่ี  
จ.นนทบุร ี

7 อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ วิทยากรบรรยาย ในฃโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวด
แผนธุรกิจ 

17-18 ก.ค. 61 
ณ กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย ช่าวทองหลวง  
จ.นครปฐม 

8 อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ วิทยากรในโครงการสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ
องคก์รสตรี ด้านอาชีพการสร้างธรุกิจ
ออนไลน์ 4.0 

22 ต.ค. 61 
ณ วิทยาลัยการอาชีพ

นครนายก จ.นครนายก 
9 อ.ธัญรดี บุญปัน 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

วิทยากรให้ความรู้ การสร้างสื่อรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

16 มิ.ย. 61 
ณ ห้องประชุมบ่อน้ าพุ

ร้อนพระร่วง  
10 อ.ธัญรดี บุญปัน 

นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 
วิทยากรการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น เทคนิคการจัดการผ่านหอกระจาย
ข่าวชุมชน การเป็นพิธกีรมืออาชพี 

27 มิ.ย. 61 
ณ ส านักงานเทศบาล

เมืองตาก จ.ตาก 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
11 อ.ธัญรดี บุญปัน 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 

นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

วิทยากรการพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีดีสู่
ความเปน็เลิศ 

28 มิ.ย. 61 
ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลคลองแม่ลาย 

12 อ.ธัญรดี บุญปัน 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

วิทยากรการผลิตส่ือและการรูเ้ทา่ทันสื่อ 21 ก.ค. 61 
ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

13 อ.ธัญรดี บุญปัน 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 

วิทยากรบรรยายพิเศษ การจัดท าสื่อดิจิทัล
ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 

12 มี.ค. 62 
ณ ห้องประชุมอุทยาน

ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

14 อ.ธัญรดี บุญปัน 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 

นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

วิทยากรฐานการเรียนรู้ Wake up Me (dia) 
เด็กยุคใหม่ต่ืนรู้เท่าทันสื่อ 

11 พ.ค. 62 
ณ โรงเรียนก าแพงเพชร

พิทยาคม 
15 อ.ธัญรดี บุญปัน 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 

นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ความรู้และทักษะการผลิตคลิปวดิีโอ" 
เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนการ
ท่องเที่ยวทีน่ าไปส่ีความย่ังยืน 

27-28 พ.ค. 62 
ณ องค์การบรหิารการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
(อพท.4) จ.สุโขทัย 

16 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง วิทยากรการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น เทคนิคการจัดการผ่านหอกระจาย
ข่าวชุมชน การเป็นพิธกีรมืออาชพี 

27 มิ.ย. 61 
ณ ส านักงานเทศบาล  

จ.ตาก  
17 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง วิทยากรโครงการฝกึอบรมพัฒนาทักษะการ

พูดในที่ชุมชนของบคุลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก หลักสูตร "การพฒันา
บุคลิกภาพส าหรับการพูด" 

26 ก.พ. 62 
ณ อทุยานแหง่ชาติลานสาง 

จ.ตาก 

18 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ ์ วิทยากรอบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

19 มิ.ย. 61 
ณ ส านักงานเกษตร

อ าเภอแม่สอด  จ.ตาก 
19 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล วิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง “การสร้าง

ฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรม
และความรู้ใหม่มุ่งสู่ Knowledge Based 
Economy” 

12 ก.พ. 62 
ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก จ.ตาก 

   

4. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการวิชาการวิชาชีพหน่วยงานภายนอก 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 
 

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กทม. 

กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  จ.นครสวรรค ์
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40 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (ต่อ) กรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  จ.ลพบุร ี

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ 

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จ.เชียงราย 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิจารณ์
ผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
จ.นครสวรรค์ 

ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

2 ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง 
อ.จิระ ประสพธรรม 

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จ.ลพบุรี 

3 ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 
2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก 

4 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา   
จ.พระนครศรอียุธยา 

5 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง ประธานในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  จ.พิษณุโลก 
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ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม จ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
ผู้รับผิดชอบ 

ตั้งไว้ บรรลุ 
1 โครงการไหวค้รูคณะ

วิทยาการจัดการ 
นักศึกษา 300 300 25 ก.ค. 62 

ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
วิทยาการจัดการ “กิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์” 

นักศึกษา 500 500 5 ส.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

3 โครงการท าบุญใส่บาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ท าบุญคณะ 

นักศึกษา 500 500 11 ม.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

4 โครงการวิทยาการลอย
กระทง 

นักศึกษา 200 200 23-24 ก.ค. 61 
ณ ลานหน้าอาคารที

ปังกรรศัมีโชต ิ

คณะวิทยาการ
จัดการ 

5 โครงการวิทยาการเรียนรู้สู่
วิถีชุมชน 

นักศึกษา 25 25 23 ก.พ. 62 
ณ หมู่บ้านวงัพระธาต ุ

คณะวิทยาการ
จัดการ 

6 โครงการบายศรีสู่ขวัญสาน
สัมพันธ์น้องพีว่ิทยาการ
จัดการ 

นักศึกษา 500 500 5 เม.ย. 62 
ณ หอประชุมราชพฤษ์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

7 โครงการสืบสาน สืบศิลป์ 
ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา 60 60 12 ก.ค. 62 
ณ วัดทุ่งสวน  
จ.ก าแพงเพชร 

สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร 

8 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

นักศึกษา 50 50 16 มี.ค. 62 
ณ วัดวงัยาง 

จ.ก าแพงเพชร 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 โครงการผูกขอ้ต่อขวญัสาย
สัมพันธ์บัญช ี

นักศึกษา 200 200 10 ส.ค. 62 
ณ คณะวิทยาการ

จัดการ 

สาขาวิชา 
การบัญช ี

10 โครงการสร้างความ
ตระหนักด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี และหน้าที่
ตามประมวลรัษฎากร 

นักศึกษา 90 90 21 ต.ค. 61 
ณ คณะวิทยาการ

จัดการ 

สาขาวิชา 
การบัญช ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี/

สถานที ่
ผู้รับผิดชอบ 

ตั้งไว้ บรรลุ 
11 โครงการปฏิบัติธรรมตาม

หลักวถิีพุทธเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษา 40 40 1-3 มี.ค. 62 
ณ วัดเขาสมโภช  

จ.ลพบุรี 

สาขาวิชา 
การบัญช ี

12 โครงการไหวค้รูมัคุเทศก ์ นักศึกษา 100 100 4 ก.ค. 62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชา 
การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
 
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รางวัล สถานที่แข่งขัน 
1 นายอุดม แมลงภู่ 

นายธรรมรงค์ ต่ันแก้ว 
นางสาวตติยา ทองเครือ 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 
ในโครงการมหาวิทยาลัย
รามค าแหง อนุรักษ์ 
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 สโมสรนักศกึษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดร้องเพลง
ประกอบหางเครื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3 นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 
นางสาวอรพรรณ ศรวีิลัย 
นายเมธชนัน เรอืงจันทร ์
นางสาวนฤมล มานนท ์
นางสาวอนงคน์ุช อุดแตน 

รางวัลชมเชย การ
ประกวดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

4 สโมสรนักศกึษา รางวัลชมเชย การ
ประกวดกระทง ประเภท
สวยงาม งานราชภัฏลอย
กระทง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5 สโมสรนักศกึษา รางวัลชมเชย การ
ประกวดกระทงใหญ่
ประดับไฟ งานราชภัฏ
ลอยกระทง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ผลการด าเนินงานกิจการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ด้านนันทนาการและเสริมสร้างสุขภาวะ และด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ประเพณีนบพระเล่นเพลง มนต์เสน่ห์สายใยผ้าไทยสี่ภาค งานแห่เทียน
พรรษา ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ก าแพงเพชร เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยสโมสรนักศึกษา ซึ่งผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งจากนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา น าโดย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ คอยดูแลให้ค าปรึกษา ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่งานกิจการนักศึกษารับผิดชอบหลักๆ มีดังนี้ 
 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
2. โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการเครือข่ายระดับอุดมศึกษา 
4. โครงการกีฬาสีระหว่างคณะ 
5. โครงการจิตอาสาวิทยาการ 
6. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
7. โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 
8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
9. โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และร่างกายให้กับสภากาชาดไทย 
10. โครงการวิทยาการลอยกระทง 
11. โครงการวิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 
12. โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพ่ีวิทยาการจัดการ 
13. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
14. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

 

 ด้านทุนการศึกษา 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินบริจาคจากชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้
น ามาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และมอบให้นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี มีจิตอาสา
ช่วยเหลืองานของคณะ จ านวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 20,000 บาท ดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 4 ,000 บาท 
ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ทุนการศึกษาจากบุคคลทั่วไป (คุณณัฐวุฒิ กิจชลวิวัฒน์ 6,000 บาท คุณสุกัญญา กิจชล
วิวัฒน์ 2,000 บาท คุณเอกสิทธิ์ ทับพ่วง 2,000 บาท และคุณธนันชัย ศรีเกษ 4,000 บาท) แบ่งออกเป็น 8 ทุน 
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานโดยเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลัก
ความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ทุกภาคส่วนในคณะ รวมถึงภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้บริหาร
จัดการงานในส่วนของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

ด้านนโยบายและแผน 
 แผนคณะวิทยาการจัดการ 
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการทบแทนแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563” (กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 -2565 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง  โดยจัด
ให้มีการบรรยายพิเศษ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏในยุค Disruptive University สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถาบันอุดมศึกษา” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ค าฝอย รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผน และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ให้แก่บุคลากรได้น าไปปรับใช้ในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563” (กิจกรรมที่ 2) ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 เพ่ือ
รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงาน โดยอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พร้อมทั้งมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ (ระดับโครงการ) ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังนี้ 
1.กลุ่มวิชาการและบริหาร (หลักสูตร) 2.กลุ่มพัฒนานักศึกษา 3.กลุ่มบริหารวิชาการ 4.กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
5. กลุ่มวิจัย 6. กลุ่มบริหารจัดการ (สายสนับสนุน) และ 7.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ในระดับคณะ ส านัก และสถาบัน พร้อมทั้งน าเสนอโครงการที่จะ
ท าในปีงบประมาณ 2563 (โครงการฉบับร่างของแต่ละกลุ่ม) ณ ห้องประชุมทรายมณี Long Beach Garden 
& Spa ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2561-2565” 

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อ านวยการ ส านักประกันคุณภาพ
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การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค จัดท า BSC SWOT 
Matrix และแบ่งกลุ่มจัดท า ระดมความคิดเห็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือคณะจะได้มีแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย และน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
คณะ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของคณะตลอดปีงบประมาณ 
2562 ให้แก่คณะกรรมการได้รับฟัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
 ส่วนที่ 2  การพัฒนาองค์กร 
 ส่วนที่ 3  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
 

ด้านการบริหารและจัดการ 
 1. ด้านการเงินและงบประมาณ 

1.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้โปรแกรมวิชาและคณะ
ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และตามนโยบายของคณะ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับพันธ
กิจ ซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นอันดับแรก และวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามไตร
มาสที่ก าหนด ซึ่งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  1.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ 
ประกอบด้วย ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 8 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค ์และเก้าอ้ี  
  1.3 การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น วัสดุอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  1.4 ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
เหมาะสม และเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้   

2. ด้านการบริหารจัดการ 
  2.1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพ่ือบริหาร
จัดการโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน คณะ
วิทยาการจัดการ จึงได้ด าเนินการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยคณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง และมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก 
ผลกระทบ และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือจ ากัดให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และน าเสนอต่อผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือขอข้อเสนอแนะ จากนั้นได้
น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา และจัดท า
รายงานการด า เน ินงานตามแผนการบร ิหารความเสี ่ยงของคณะ เ พื ่อรายงานต ่อผู ้บร ิหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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  2.2 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน คณะส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการท าผลงานทางวิชาการ การ
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการ 
ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานสายวิชาการ ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม เรื่อง การออกแบบและเทคนิคการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม เรื่อง ค่ายพัฒนาชุดโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนา
สมรรถนะวิจัย ในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรม เรื่อง แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต 
ภายใต้โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรม เรื่อง หลักสูตรกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน
และสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ท าไมต้องท าการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) และการออกแบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ KM 
ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม เรื่อง การเข้าร่วมประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3 เรื่อง 
ระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม เรื่อง การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรม เรื่อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  3. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
      กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณภาพหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร เพ่ือความอยู่
รอดในภาวะวิกฤต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ : สัมมนาเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR Thai Qualifications 
Register) ณ ห้องประชุม นิทัศน์ราชภัฏสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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  4. โครงการสร้างเสริมความรักและสามัคคีของบุคลากร และนักศึกษา 
      กิจกรรมที่ 1 “Goodbye Senior...ย้อนยุคสไตล์วินเทจ” ภายใต้โครงการบายศรีสู่ขวัญ
สานสัมพันธ์น้องพ่ีวิทยาการจัดการ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      กิจกรรมที่ 2  “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจวิทยาการจัดการ มุทิตา” ในวันที่ 20 
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กิจกรรมเพ่ือแสดง
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน 
  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2561 -
2565 และมีการประเมินผลการด าเนินโครงการ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรต่อ
คณะกรรมการ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 

  2.3 การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ 
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 2 (อาคาร 11) ตั้งอยู่ที่ 69 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 
055-706555 มีห้องเรียนจ านวน 15 ห้องเรียน ห้องประชุม 3 ห้อง และห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน 12 ห้อง ดังนี้ 
 

ล ำดับ อำคำร 11 (คณะวิทยำกำรจัดกำร) จ ำนวนห้อง 

1 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ห้อง 
2 ห้องกิจกรรมนักศึกษา 1 ห้อง 

3 ห้องฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด (MK Shop) 1 ห้อง 

4 ห้องฝึกปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง 

5 ห้องจัดการความรู้ (KM Room) 1 ห้อง 

6 ห้องปฏิบัติการสืบค้น 1 ห้อง 

7 ห้องนวัตกรรมการจัดการ 1 ห้อง 

8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

9 หอ้งปฏิบัติการโปรแกรมวิชาการบัญชี 1 ห้อง 

10 ห้องวารสาร 1 ห้อง 

11 ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชานิเทศาสตร์ 2 ห้อง 

12 ห้องฝึกปฏิบัติโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ห้อง 

13 ห้องเรียน 15 ห้อง 

14 ห้องประชุม 3 ห้อง 
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ 

และภาค กศ.บป โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินของคณะในภาพรวมที่จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ / ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.62 3.62 

4.43 ดี 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 31.91 3.99 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  40.43 3.37 
ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ  -31.44 
(น้อยกว่า 0) 

5 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ี 1.7 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF ร้อยละ 93.15 5 
 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 5 

4.75 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2,069,424 

บาท 
5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 37.44 5 
ตัวบ่งช้ี 2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนให้พ่ึงพาตนเอง
ได้จากผลงานวิจัย 

4 ข้อ 4 

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคมและการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ 5 

5 ดีมาก ตัวบ่งช้ี 3.2 จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผลติภณัฑ์ชุมชน หรือกลุม่
อาชีพ หรือผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

1 วิสาหกิจ
ชุมชน และ 6 

ผลิตภณัฑ ์

5 

 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6 ข้อ 5 5 ดีมาก 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

8 ข้อ 5 
4.5 ดี 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร 5 ข้อ 4 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  4.62 ดีมาก 
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49 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 7 4.12 5.00 4.31 4.43 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 4 5.00 4.50 5.00 4.75 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 16 4 8 4   

คะแนนเฉลี่ย 4.34 4.75 4.66 4.62 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ
ดี 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

  

 

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการยกร่างฯ พร้อมทั้งได้น าเสนอเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 2/2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ภาพรวมอยู่ในระดับดีมำก โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.62  
คณะฯ สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output) จ าแนกได้ดังนี้ 

 1. ด้านปัจจัยน าเข้า    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.34  ระดับคุณภาพดี 
2. ด้านกระบวนการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  ระดับคุณภาพดีมาก 

      3. ด้านผลผลิต          มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.66 ระดับคุณภาพดีมาก 
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50 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากร 
 คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 2-4 ต.ค. 2561 

ณ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย (สคบท.) 
 

2 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 12 ต.ค. 2561 
ณ ห้องประชุมทีลอซู 

ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดตาก จ.ตาก 

ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในความ
ร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3 อ.ศิริพร โสมค าภา 
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 

17-18 ต.ค. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

จ.ปทุมธาน ี

กิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 

4 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 

21-23 ต.ค. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

ประชุมเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ กลุ่มภาคเหนือ 

5 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 29 ต.ค. 2561 
ณ บ้านใหม่ศรีอบุล  

จ.ก าแพงเพชร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ
กลุ่มโคกหนองนาโมเดล 

6 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 9 พ.ย. 2561 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ 

จ.ก าแพงเพชร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่ม
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7 อ.ศิริพร โสมค าภา 14-16 พ.ย. 2561 
ณ พิพิธภัณฑธ์นาคาร

ประเทศไทย, 
พิพิธภัณฑ์เหรียญแห่ง
ประเทศไทย กทม. 

ศึกษาดูงานด้านการเงินและการธนาคาร 

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา  



 

 

  

51 รายงานประจ าปี 2562 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
8 ผศ.วรภรณ์ โพธิเ์งนิ 

ผศ.อมรา ครองแก้ว 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม 
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

20 พ.ย. 2561 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  
จ.พระนครศรอียุธยา 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ
เสริมแกรง่ SMEs รอบรู้การเงิน 

9 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 

20-22 พ.ย. 2561  
ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กทม. 

ประชุมหารือแนวทางการประเมิน
โครงการประชารัฐและโครงการอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

10 อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 
อ.ประภัสสร กลีบประทุม 

25-27 พ.ย. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา กทม. 

ร่วมการซักซ้อมประเมินโครงการประชา
รัฐ 

11 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 26 พ.ย. 2561 
ณ มหาวิทยาลัย

อุตรดิตถ์ 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
บัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

12 อ.พลอยพรรณ สอนสวุิทย์ 26-27 พ.ย. 2561 
ณ มหาวิทยาลัย

อุตรดิตถ์ 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
บัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

13 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 28 พ.ย. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2561 

14 อ.ยุชิตา กันหาม่ิง 29 พ.ย. 2561 
ณ ชมนารีสอร์ท  

จ.เชียงราย 

กิจกรรมเสริมทักษะด้านงานวิจัย 

15 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 30 พ.ย. 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทารา 
บาย เซ็นทารา ศูนย์
ราชการ และคอน
เวนชัน่เซ็นเตอร ์

ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานและ
แนวทางการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบูรณาการ 

16 อ.ประพล จิตคต ิ 3-5 ธ.ค. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี

การน าเสนอการประชุมผลงานวจัิยชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

17 อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 4-5 ธ.ค. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

ประชุมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย 

18 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
อ.ประภัสสร กลีบประทุม 
อ.ยุชิตา กันหาม่ิง 

6-7 ธ.ค. 2561 
ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว
วัฒนธรรมบ้านแม่ก า

ปอง จ.เชียงใหม ่

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ต าบลท่าขุนราม 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
19 อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 

อ.ชลธิชา แสงงาม 
13-14 ธ.ค. 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

ประชุมเครือข่ายวิชาการระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
5/2561 

20 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 14 ธ.ค. 2561 
ณ โรงแรมเดอะพารค์  

จ.พิษณุโลก 

ประชุมท าความเข้าใจบทบาทของ
สื่อมวลชนก่อนการเลือกตั้ง จัดประชุม
โดย ส านักงาน กสทช. 

21 อ.วิษณุเดช นันไชยแกว้ 17 ธ.ค. 2561 
ณ ศูนย์อาคารเรียนรู้สุข

ภาวะ สสส. กทม. 

น าเสนอขอ้เสนอโครงการศูนย์บริการ
วิชาการองค์กรสขุภาวะ  

22 อ.ธัญรดี บุญปัน 
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 

18-20 ธ.ค. 2561 
ณ ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์ 

เฮ้าส์รีสอร์ท  
จ.เชียงราย 

กิจกรรมการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการรู้จัก
สิทธิรู้จักสื่อวิทยุ-โทรทศันก์ับภาคี
เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ภาคเหนือ 

23 อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 19-20 ธ.ค. 2561 ณ 
โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์
แอนด์สปา จ.สุโขทัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญากบัการ
เสิรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

24 ผศ.อมรา ครองแก้ว 20-21 ธ.ค. 2561 
ณ สภาวิชาชีพบัญชี 

กทม. 

อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม ่

25 อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 24-25 ธ.ค. 2561 
ณ ส านักงานกองทนุ

หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ จ.อุตรดิตถ ์

ประชุมคณะท างานคัดเลือกโครงการตาม
แนวทางประชารัฐ 

26 อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 26-27 ธ.ค. 2561 
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล 

จ.พิษณุโลก 

อบรมโครงการศษสตร์พระราชา พัฒนา
อย่างย่ังยืน 

27 อ.ประพล จิตคต ิ 7-8 ม.ค. 2562 
ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ  
จ.สมุทรปราการ 

น าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ 
International Symposium on 
Business and Social Sciences 2019 

28 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 

13-14 ม.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการท า
มาตรฐานการศึกษาของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 

29 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี 17 ม.ค. 2562 
ณ โรงแรมเทวราชน่าน 

ห้องแกรนด์บอลรูม    
จ.น่าน 

ประชุมผู้น าขับเคลื่อนหน่วยอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มที่ 1-4 
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53 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
30 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 17-19 ม.ค. 2562 

ณ โรงแรมเทวราชน่าน 
ห้องแกรนด์บอลรูม 

ประชุมผู้น าขับเคลื่อนหน่วยอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มที่ 1-4 

31 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 

23-25 ม.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

ประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 

32 ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง 
อ.จิระ ประสพธรรม 
อ.ชูเกียรติ เนื้อไม้ 
อ.วรรณพรรณ รกัษ์ชน 

25 ม.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ  

จ.เชียงใหม ่

สัมมนาและแข่งขันทกัษะทางการตลาด 

33 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 

26-28 ม.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตขอนแก่น 

ร่วมงานการแสดงเครือข่าย
ศิลปะการแสดงระดับชาติ 

34 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรีมย์ 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย (สคบท) 

35 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 

2 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
19 

36 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 

4 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
19 

37 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 
อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ
อ.ชลธิชา แสงงาม 

7 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ์

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 
กลุ่มภาคเหนือ 

38 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 

8 ก.พ. 2562 
ณ ศูนย์ประชุม

นิทรรศการนานาชาติ 
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ 

น าเสนอผลงานวิจัยและเข้ารว่มประชุม 
การประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ  

39 อ.พลอยพรรณ สอนสวุิทย์ 
อ.พิมกาญดา จันดาหัวดง 
อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ ์
อ.ยุชิตา กันหาม่ิง 
 

8 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ์

น าเสนองานประชุมวิชาการ 
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54 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
40 อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 

อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา 
7-8 ก.พ. 2562 

ณ ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ
ย่านมัทรี จ.นครสวรรค ์

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 

41 อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 10-13 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติเครอืขา่ย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 

42 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 

10-13 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

ประชุมวิชาการนานาชาติเครอืขา่ย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 

43 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 15 ก.พ. 2562 
ณ ห้องประชุมบุษราคัม 
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  

แม่สอด 

ประชุมสร้างความเข้าใจ และรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

44 ผศ.วรภรณ์ โพธิเ์งนิ 
ผศ.อมรา ครองแก้ว 

17-22 ก.พ. 2562 
ณ หาวิทยาลัยเชียงใหม ่

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การ
เกษียณอายุงาน 
 

45 อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 18-21 ก.พ. 2562 
ณ วัดตาลเอน  

จ.พระนครศรอียุธยา 

ดูงานระบบคณุธรรม จริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเพือ่การพัฒนาตน เนื่อง
ในวันมาฆบูชา 

46 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 21 ก.พ. 2562 
ณ ห้องประชุมวิบูล 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  

จ.ก าแพงเพชร 

ประชุมสร้างความเข้าใจ และรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

47 อ.ประภัสสร กลีบประทุม 22-24 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป AMOS for SEM ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ ครัง้ที่ 7 

48 อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 
อ.ยุชิตา กันหาม่ิง 

24-25 ก.พ. 2562 
ณ สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ. เชียงใหม ่

ศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบัติด้านการ
น าเที่ยว 
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55 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
49 อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอ์ินทร ์
อ.ประภัสสร กลีบประทุม 

26 ก.พ. 2562 
ณ กองก ากับการ 6 

กองบงัคบัการฝึกพเิศษ 
กองบญัชการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ค่าย
รามค าแหงมหาราช 

จ.สุโขทัย 

อบรมการพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าใน
องคก์าร (กระโดดหอสงู) 

50 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 26 ก.พ. 2562 
ณ ห้องประชุมอาคาร

แม่ 80 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  

จ.ตาก 

ประชุมสร้างความเข้าใจ และรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

51 อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 
อ.วิษณุเดช นันไชยแกว้ 

26-27 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

และเขตการค้าชายแดน 
จ.ตาก 

สัมมนา โอกาสทองทางการค้า เดินหน้า
บุกตลาดชายแดนเมียนมา และศึกษาดู
งานการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวด ี

52 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 

26-27 ก.พ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าตัว
บ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครอืข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 

53 อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอ์ินทร ์
อ.ประภัสสร กลีบประทุม 

28 ก.พ. 2562 
ณ บริษัทเบียร์ไทน 

1991 จ ากัด (มหาชน)   
จ.ก าแพงเพชร 

ศึกษาดูงานบรหิารธุรกิจและการจัดการ
ทั่วไป 

54 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 
อ.ศิริพร โสมค าภา 
อ.อนธุิดา เพชรพิมูล 
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

1 มี.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ. พิษณโุลก 

อบรมสัมนา เรื่อง Business 
Transformation with Block chain. 

55 ผศ.วรภรณ์ โพธิเ์งนิ 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม 
 

1-3 มี.ค. 2562 
ณ วัดเขาสมโภช  

จ.ลพบุรี 

ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถี
พุทธเพื่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

56 อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 3-5 มี.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุร ี

ประชุมน าเสนอผลงานวิจัยชาติและ
นานาชาติราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5 

57 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 8-10 มี.ค. 2562 
ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ประชุมจัดท าแผนการด าเนินโครงการ
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
ประจ าปี 2562 



 

 

  

56 รายงานประจ าปี 2562 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

56 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
58 อ.อนธุิดา เพชรพิมูล 9 มี.ค. 2562 

ณ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กทม. 

อบรมหลักสูตรห้องเรียนนักลงทนุ เรื่อง 
เงินทองต้องวางแผน 

59 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 10-12 มี.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  
จ.ปทุมธาน ี

ศึกษาดูงานด้านประกนัคณุภาพ
การศึกษา เกณฑ์สากล EdPEx และ ISO 
9001 

60 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 12-13 มี.ค. 2562 
ณ โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ คอนเวชั่น หลักสี ่

สัมมนาวิชาการ เรื่อง มฐ.การศึกษาสู่
การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 

61 อ.วิษณุเดช นันไชยแกว้ 12-14 มี.ค. 2562 
ณ บล.ฟิลลิป   
จ.เชียงใหม ่

อบรมและขึ้นทะเบียนผู้แนะน าการ
ลงทุน 

62 อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 25-26 มี.ค. 2562 
ณ โรงแรมสุโขทัย เทร

เชอร์แอนด์สปา  
จ.สุโขทัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญากบัการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
หลักสูตรขั้นต้น รุ่นที่ 2 

63 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 
อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 

26-27 มี.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  
จ.ปทุมธาน ี

ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมของ
หลักสูตรในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQR : Thai 
Qualifications Register) 

64 อ.พลอยพรรณ สอนสวุิทย์ 27-29 มี.ค. 2562 
ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ฟังการบรรยาย Block Chain 
Technology 

65 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี

27-30 มี.ค. 2562 
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา 

บีช จ.สงขลา 

ประชุมประจ าภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 
พ.ศ.2562 

66 อ.วิษณุเดช นันไชยแกว้ 2-10 เม.ย. 2562 
ณ บริษัท เมืองไทย

ประกันชวีิต  จ.เชียงใหม่ 
 

อบรมและติวเนื้อหา CFP หมวด 1 เพื่อ
สอบขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน 

67 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ 3-4 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รี

สอร์ท จ.เชียงใหม ่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0   
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57 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
68 ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม 3-5 เม.ย. 2562 

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รี
สอร์ท จ.เชียงใหม ่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0   

69 อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 5 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมเดอะซายน์ 

จ.ชลบุรี 

ประชุมติดตาม ความก้าวหน้ากิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน 

70 อ.ยุชิตา กันหาม่ิง 7 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์และบางกอกคอน

เวนชัน่เซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 

ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 

71 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 7-10 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ และบางกอกคอน

เวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 

ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแหง่ชาติ 2562 
(Thailand Research Expo 2019) 

72 อ.ศิริพร โสมค าภา 9-11 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 

อบรมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2562 

73 อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 17-20 เม.ย. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต กทม. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายบุคคล 

74 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 
อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 
อ.วีรวรรณ แจ้งโม ้

19 เม.ย. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนอ
การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนอืของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

75 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 18-19 เม.ย. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต กทม. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการ
จัดการความรู้รายบุคคลฯ 

76 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 19-20 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมวิเซอร์ กทม. 

อบรมหลักสูตร CUPT-QMS Guideline 
Overview at Institute Level 

77 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 21-30 เม.ย. 2562 
ณ สถุานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม จ.เชียงใหม ่

ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้การท างานใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และโรงแรม 
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58 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
78 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
22 เม.ย. 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ประชุมการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 

79 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ ์
ผศ.อมรา ครองแก้ว 
ผศ.วรภรณ์ โพธิเ์งนิ 
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม 
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 
อ.ประพัสสร บวัเผื่อน 
อ.ดร.เอกวินิต พรหมรักษา 

24-26 เม.ย. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี  จ.จันทบุร ี

ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา งานบริการ
วิชาการ งานประกันคณุภาพ 

80 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ 26 เม.ย. 2562 
ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ.พิษณโุลก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนอืของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

81 อ.ศิริพร โสมค าภา 27-28 เม.ย. 2562 
ณ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กทม. 

อบรม ห้องเรียนนักลงทุน ลงทนุหุ้น
ม่ันใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน, ต้องเข้าใจ
กราฟเทคนิค 

82 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 28-30 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ สาม

เสน กทม. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL 
for Inclusiveness Cities 2019 

83 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 29-30 เม.ย. 2562 
ณ โรงแรมอัมรา กทม. 

อบรมหลักสูตร AUN-QA Overview at 
Program Level 

84 อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 1 พ.ค. 2562 
ณ คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

จ.พิษณุโลก 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย 
AMOS 

85 อ.วีรวรรณ แจ้งโม ้ 5 พ.ค. 2562 
ณ ประเทศสิงคโปร ์

เข้าร่วมโครงการ 2019 Lecturers and 
Staff Communicative English 
Program  

86 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 8 พ.ค. 2562 
ณ The Bangkok 

Club กทม. 

อบรมหลักสูตรThe Effective EdPEx 

87 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 8-10 พ.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ่

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
บัณฑิตศกึษาฯ และประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ 
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59 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
88 ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง 

อ.ศิริพร โสมค าภา 
อ.วรรณพรรณ รกัษ์ชน 

9-10 พ.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่

การประชุมสัมมนาวิชาการ ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 19 

89 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
อ.ประภัสสร กลีบประทุม 

15-17 พ.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต กทม. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถงึ เข้าใจ 
เทคนคิการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

90 ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 15-18 พ.ค. 2562 
ณ หาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนอ
ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ 

91 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 
อ.ธัญรดี บุญปัน 

17-20 พ.ค. 2562 
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่

อบรมเชิงปฏิบัติการพลเมืองกับการเรียน
รู้เท่าทันสื่อเพือ่สร้างเมืองและท้องถิ่น
เข้มแขง็ 

92 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกกอ้ง 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 
อ.ชลธิชา แสงงาม 
อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอ์ินทร ์
อ.วรรณพรรณ รกัษ์ชน 
อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา 
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 
อ.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร 
อ.วีรวรรณ แจ้งโม ้

23-25 พ.ค. 2562 
ณ โรงแรม Long 

Beach Garden Hotel 
& Spa จ. ชลบรุ ี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2563 

93 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
 

28 พ.ค. 2562 
ณ โรงแรมปรินซ์ 

พาเลชและโรงแรม
รามากาเด้นส์ กทม. 

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเหน็เรื่อง
บทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏ และร่วมอบรมโครงการยกระดับ
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

94 อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 29 พ.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
 

ประชุมการพัฒนาครูมืออาชีพ
ระดับอุดมศึกษา 
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60 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
95 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 

 
29-31 พ.ค. 2562 
ณ โรงแรมรามาการ์

เด้นส ์กทม. 

อบรมโครงการยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

96 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
อ.ยุชิตา กันหาม่ิง 

29-31 พ.ค. 2562 
ณ สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ. เชียงใหม ่

ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้กระบวนการ
ท างานในสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 17-18 ต.ค. 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

จ.ปทุมธาน ี

น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชมุ
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 

2 นายวชิรวิทย์ กรรณกิา 6-7 ธ.ค. 2561 
ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว
วัฒนธรรมบ้านแม่ก า

ปอง จ.เชียงใหม ่

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ต าบลท่าขุนราม 

3 นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 14 ธ.ค. 2561 
ณ โรงแรมเดอะพาร์ค 

จ.พิษณุโลก  

ประชุมท าความเข้าใจบทบาทของ
สื่อมวลชนก่อนการเลือกตั้ง จัดประชุม
โดย ส านักงาน กสทช. 

4 นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 18-20 ธ.ค. 2561 
ณ ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์ 
เฮ้าส์รีสอร์ท จ.เชียงราย 

สัมมนาเพื่อส่งเสริมการรู้จักสิทธริู้จักสื่อ
วิทยุ-โทรทัศนก์ับภาคีเครือข่าย
สถาบันการศกึษาในพื้นที่ภาคเหนือ 

5 นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน 
น.ส.นฐัรินทร์ พิชิตปญัญา 
น.ส.บุษยมาส  คงเกิด 
น.ส.สุมิตรา หอมอรุณ 

1 มี.ค. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และชุมชน

บ้านนาต้นจ่ัน 

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักศึกษาระดับ
อุมศึกษา 

6 นางมัทรี  ขาวจุ้ย 4 เม.ย. 2562 
ณ เอ็นเอเอ เมล่อน

ฟาร์ม จ.ก าแพงเพชร 

ศึกษาดูงานด้านบรกิารวิชาการ ณ เอ็น
เอเอ เมล่อนฟาร์ม 

7 นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 22 เม.ย. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา กทม. 

ประชุมการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 
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61 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี/สถานที่ 
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
8 นายอมร วรรณารักษ ์

นายวชิรวิทย์ กรรณกิา 
น.ส.สุพัชรี ท้ายนาวา 
น.ส.สุมิตรา หอมอรุณ 

23-25 พ.ค. 2562 
ณ โรงแรม Long 

Beach Garden Hotel 
& Spa จ.ชลบุร ี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2563 

 



 

 

  

62 รายงานประจ าปี 2562 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

62 ความภาคภูมิใจ 

 

 

 
บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ  ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะวิทยาการ

จัดการ ดังนี้ 
 

ผลงานบุคลากร 
 

ชื่อ-นามสกุล ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน

ทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 
ศูนย์ภาษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

13 มี.ค. 62 

ผศ.อมรา ครองแก้ว ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและ
โล่รางวัล คณาจารย์ที่ประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่น ประจ าปี 2561 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

18 เม.ย. 62 

นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
แ ล ะ โ ล่ ร า ง วั ล บุ ค ล า ก ร ที่
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น ประจ าปี 2561 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

18 เม.ย. 62 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ์ รางวัลที่ 1 การน าเสนอผลงาน
ด้านบริการวิชาการ ประเภท
น าเสนอผลงานบนเวที 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

30 พ.ค. 62 

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา รางวัลที่ 2 การน าเสนอผลงาน
ด้านบริการวิชาการ ประเภท
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

30 พ.ค. 62 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รางวัลชมเชย การน าเสนอ
ผลงานด้านบริการวิชาการ 
ประเภทน าเสนอแบบโปสเตอร ์
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

30 พ.ค. 62 

อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร รางวัลชมเชย การน าเสนอ
ผลงานด้านบริการวิชาการ 
ประเภทน าเสนอแบบโปสเตอร ์
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

30 พ.ค. 62 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร ์ รางวัลชมเชย การน าเสนอ
โปสเตอร์ Best practice or 
innovation ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

30 พ.ค. 62 

ความภาคภูมิใจ  
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63 ความภาคภูมิใจ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน 
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ 

ได้รับรางวัลผู้ด าเนินงานโดด
เด่นด้านการด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นใน
งาน (DJ TEEN) ในงาน “รวม
พลังเยาวชน เยาวชนจิตอาสา
พัฒนาสังคม” เนือ่งในวัน
เยาวชนแห่งชาติ 
 

สภาเด็กและเยาวชน  
จ.ก าแพงเพชร และ 
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว  
จ.ก าแพงเพชร 

25 ก.ย. 62 

 
ผลงานนักศึกษา 
 

ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นายเทพทัต  ทองคุ้ม (นิเทศศาสตร์) 
นายจักรพงศ์  พลกล้า (นิเทศศาสตร์) 
นางสาวพัสดี  โคธนานิล (การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม) 
นางสาวเบญจมาศ  ผิวขาว (นิเทศศาสตร์) 
นางสาวบุษบา  แสนส าราญ (การท่องเที่ยว
และการโรงแรม) 
นางสาวสุธิดา  ศรีเมือง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
นายวราพล  ภมูิมาศ (นิเทศศาสตร์) 
นายกฤตวิทย์  กันทะวงษ์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

ร า งวั ลชนะ เลิ ศการแข่ งขัน 
ทรูมูฟเอช เต้นแรง ถึงใจ ใครๆก็
ใช้ทรู ช้ัน 1 โรบินสันก าแพงเพชร 

ทรูมูฟเอช  23 ต.ค. 61 

นาย ปฏิภาณ สุทธิพรม 
นาย อทิตย์ ทองทา 
นางสาว วาสนา ตาลเสี้ยน 
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันการจัดดอกไม้ “อีสาน 
Flower ชิคชิค” 

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2 พ.ย. 61 

นาย เฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง 
นางสาว อภิชญา แสนศร ี
นางสาว ศิรภสัสร ณ ล าปาง 
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

รางวัลชนะเลิศ การท าอาหาร 
“ Fusion Food เ ม นู ข อ ง ค น
ชิคชิค” 

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2 พ.ย. 61 

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ร า งวั ลชม เชยการประกวด
กระทงประเภทสวยงาม (กระทง
ใบตอง-ดอกไม้ ) ราชภัฏลอย
กระทง ณ ลานหน้าอาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มรภ.กพ. 
 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

23 พ.ย. 61 

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ประกอบหางเครื่อง ราชภัฏลอย
กระทง ณ ลานหน้าอาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มรภ.กพ. 
 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

23 พ.ย. 61 
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64 ความภาคภูมิใจ 

ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ การประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ 

 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

24 พ.ย. 61 

นางสาวกิติญาพร  อินใต้ รางวั ลชนะเลิ ศการประกวด
เทพบุตร - เทพธิดาราชภัฏลอย
กระทง ราชภัฏลอยกระทง ณ 
ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มรภ.กพ. 
 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

24 พ.ย. 61 

นางสาววารณุี  มีมุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธิดา 
การประกวดเทพบุตร - เทพธิดา
ราชภัฏลอยกระทง ราชภัฏลอย
กระทง ณ ลานหน้าอาคารทีปัง
กรรัศมีโชติ มรภ.กพ. 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

24 พ.ย. 61 

นางสาวรัตชินีกรณ์    ปิกมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ธิดา 
การประกวดเทพบุตร - เทพธิดา
ราชภัฏลอยกระทง ราชภัฏลอย
กระทง ณ ลานหน้าอาคารทีปัง
กรรัศมีโชติ มรภ.กพ. 
 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

24 พ.ย. 61 

นายนุกูล  คงต้นกูล รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2 
เทพบุตร การประกวดเทพบุตร - 
เทพธิดาราชภัฏลอยกระทง ราชภัฏ
ลอยกระทง ณ ลานหน้าอาคารที
ปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ. 
 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

24 พ.ย. 61 

ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด  
ช้ันปีท่ี 3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 5 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

11 ก.พ. 62 

นางสาวสกาวเดือน  อ่ิมชา (การจัดการทั่วไป) 
นางสาวอรพรรณ  ศรีวลิัย (นิเทศศาสตร์) 
นายเมธชนัน  เรืองจันทร์ (นิเทศศาสตร์) 
นางสาวนฤมล  มานนท์ (การจดัการทั่วไป) 
นางสาวอนงค์นุช  อุดแตน (การจัดการทั่วไป) 
 

โล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 
1,000 บาท การประกวดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์  

ลานหน้าอาคารทีปัง
กรรัศมโีชต ิ

14 ก.พ. 62 

นายพงศ์ศิริ ข ามีชะนะ (นิเทศศาสตร์) รางวัลชมเชย การประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ ง  “วันราชภัฏ 
ถนนวัฒนธรรม” 
 

ลานหน้าอาคารทีปัง
กรรัศมโีชต ิ

14 ก.พ. 62 

นายเฉลมิศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง (หัวหน้าทีม) 
นางสาวจิตราพร ทับทิมพันธ์ นางสาวเพ็ญ
ประภา เพียรธัญญากร  
และนางสาววริศรา ค าสา 
 

 รางวั ลชนะเลิศการแข่ งขัน
ทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวระดับชาติ 

ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิล
เลจ หัวหิน อ าเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

27 ก.พ. 62 
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65 ความภาคภูมิใจ 

ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด รางวัลชมเชยจากการประกวด

โมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ 
( DBD E- Commerce Pitching 
Contest) ระดับอุดมศึกษา ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  

8-9 ก.ค. 62 

นายจักกริช รัสม ี รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB Startup 
ภายใต้โจทย์ “Idea WoW ธุรกิจสุด 
Chic พิชิตสิ่งแวดล้อม”  
 

GSB ก.ค. 62 

นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จาก
การประกวดโจทย์ ท้าประลอง 
Idea WoW ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 “กิจกรรม 
ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB 
Startup ภายใตโ้จทย์ “Idea 
WoW ธุรกจิสดุ Chic พิชิต
สิ่งแวดล้อม”  
 

GSB ก.ค. 62 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จาก
การประกวดโจทย์ ท้าประลอง 
Idea WoW ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562 “กิจกรรม 
ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB 
Startup ภายใตโ้จทย์ “Idea 
WoW สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ 
โดนใจคนชอบเล่นกีฬา”  
 

GSB ก.ค. 62 

นายจักกริช รัสมี  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จาก
การประกวดโจทย์ ท้าประลอง 
Idea WoW ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562 “กิจกรรม 
ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB 
Startup ภายใตโ้จทย์ “Idea 
WoW สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ 
โดนใจคนชอบเล่นกีฬา”  
 

GSB ส.ค. 62 
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ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นางสาวปภัสสร ธนะมัย  รางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการ

ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Idea WoW สินค้าน่าซื้อ 
บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่น
กีฬา”  

GSB ส.ค. 62 

นายณัชพล กันทา รางวัลชมเชย อันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Idea WoW สินค้าน่าซื้อ 
บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่น
กีฬา”  

GSB ส.ค. 62 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  รางวัลชนะเลศิ อันดับ 1 
“กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Idea WoW นวัตกรรมใหม่ 
พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้น
เศรษฐกิจชุมชน” 

GSB ก.ย. 62 

นายจักกริช รัสม ี  รางวัลชนะเลศิ อันดับ 3 
“กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Idea WoW นวัตกรรมใหม่ 
พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้น
เศรษฐกิจชุมชน” 

GSB ก.ย. 62 

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ด าเนินงานโดดเด่นดา้นการ
ด าเนินงานโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น งาน (DJ TEEN) ในงาน 
“รวมพลังเยาวชน เยาวชนจติ
อาสา พัฒนาสังคม” เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2562 

สภาเด็กและเยาวชน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จังหวัด
ก าแพงเพชร  

25 ก.ย. 62 
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67 ความภาคภูมิใจ 

ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 

ประกวดธิดากล้วยไข่  
ประจ าปี 2562 

จังหวัดก าแพงเพชร  30 ต.ค. 62 

นางสาวกิติญาพร อินใต ้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ประกวดธิดากล้วยไข่  
ประจ าปี 2562 

จังหวัดก าแพงเพชร  30 ต.ค. 62 

 

ผลงานเด่นในรอบปี 
 

 ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการมีผลงานเด่น ดังต่อไปนี้ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณา

การกับการท างาน WIL แบบเต็มรูปแบบ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ “การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน WIL” กับ โรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รี
สอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลเ พ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR)  และเป็นหลักสูตรน าร่องในการใช้เกณฑ์
ประกันคุณภาพ AUN – QA ในปีการศึกษา 2562 
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ท าเนียบคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

1 รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา ปร.ด. ยุทศาสตร์การบริหารและการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กศ.ม. การวิจัยและการพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ 

4 ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน บธ.ด. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บธ.ม. การจัดการตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นศ.บ. การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

5 อ.จิระ ประสพธรรม บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยเกริก 

ศศ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6 ดร.ชูเกียรติ เนือ้ไม้ บธ.ด. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

คอ.บ. เทคโนโลยีการ 
วัดคุมทางอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

7 รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ ปร.ด. ประชากรและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พบ.ม.  ประชากรศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

8 ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญ ู ปร.ด. การบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเชียงใหม ่

9 ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทรอ์ินทร ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ศศ.บ. ภาษาอังฤษ วิทยาลัยครูเชียงใหม ่

10 อ.พัตราภรณ์  อารีเอื้อ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

11 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ กจ.ม. การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
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12 อ.พิมกาญดา จันดาหัวดง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 อ.ประภัสสร กลีบประทุม บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บช.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 อ.ชลธิชา แสงงาม วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

16 อ.พลอยพรรณ สอนสวุิทย์ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

17 ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร  

18 อ.มนตรี ใจแน่น  กศ.ม. เทคโนโลยีและส่ือสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศกึษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

บธ.บ. คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

19 อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ ์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

20 อ.ศิริพร  โสมค าภา บธ.ม. การเงิน มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ 

21 อ.อนธุิดา  เพชรพิมูล บธ.ม. การเงิน มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

22 อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

23 ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร สถาบันราชภัฏนครปฐม 

24 ดร.เอกวินิต พรหมรักษา บธ.ด. การบัญชีเพือ่การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บธ.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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25 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ ปร.ด. ยุทศาสตร์การบริหารและการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

26 อ.สุภาภรณ์  หม่ันหา ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏราชนครินทร ์

27 ผศ.การันต์  เจริญสวุรรณ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏราชนครินทร ์

28 อ.ประพล  จิตคต ิ ศศ.ม. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

29 อ.ยุชิตา  กันหาม่ิง ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 

บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ปร.ด. ยุทศาสตร์การบริหารและการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ศศ.ม. เศษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.บ. เศษฐศาสตร์เชงิปริมาณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

31 ผศ.ราตรี สิทธิพงษ ์ วท.ม. เศษฐศาสตร์สหกรณ ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ศ.บ. เศษฐศาสตร์การคลงั มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

32 อ.ชญาน์นนัท์  ศิริกิจเสถียร ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

33 อ.วีรวรรณ  แจ้งโม ้ วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

34 อ.วิษณุเดช  นันไชยแกว้ ศ.ม. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ปร.ด. พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ 

36 ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร ปร.ด. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

37 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี ปร.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.ม. บริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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38 ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกกอ้ง ปร.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

39 อ.ธัญรดี  บุญปัน นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

40 อ.พิมพ์นารา  บรรจง นศ.ม. การสื่อสารมวลชน 
M.A.(Multimedia) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Swinburne University of 
Technology, Australia 

นศ.บ. การประชาสัมพันธ ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

41 ผศ.อมรา ครองแก้ว บธ.ม. การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

42 ผศ.วรภรณ์ โพธิเ์งนิ บธ.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บช.บ. การบัญช ี วิทยาลัยหอการค้า 

43 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

44 ผศ.วรรณวนัช ด่อนคร้าม บช.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยพายัพ 

บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

45 อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว บช.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

46 อ.วรางค์  รามบุตร บธ.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บช.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

47 อ.ประพัสสร บวัเผื่อน บธ.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

บช.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

48 อ.นภาลัย บุญค าเมือง บช.ม. การบัญช ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บช.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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