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คํานํา 

 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผูบริหาร ประจําปการศึกษา 2561 

ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลและผลงานตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตาม

พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหไดรับทราบผลการปฏิบัติงานในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน รวมท้ังยังเปนการชวยกระตุนใหผูบริหารของหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางมีหลักพรอมรับผิดชอบ 

(Accountability) โดยรายงานไดแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร สวน

ท่ี 2 การพัฒนาองคกร และสวนท่ี 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากรอง

คณบดี หัวหนาโปรแกรมวิชา และคณาจารยตลอดจนผูรับผิดชอบงานตางๆ เปนอยางด ี

โดยผลท่ีไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูบริหารในครั้งนี้จะเปน

ประโยชนตอหนวยงานในการไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุน 

สงเสริม ตลอดจนการนํามาพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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คณะวิทยาการจัดการ 

บทสรุปผู้บริหาร (Summary Report) 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ดังนี้ 
 

หลักการ 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินจะด าเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยในการด าเนินงาน กระบวนการในการท างานและผล
การด าเนินงาน 

2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน 

3. มุ่งให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญต่อพันธกิจส าคัญของ
มหาวิทยาลัย 

4. ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. มุ่งให้เกิดการท างานร่วมกัน และสร้างเสริมความรู้สึกที่ดี สร้างสรรค์และเป็นการประเมินอย่าง

กัลยาณมิตร 
6. ประเมินไม่ซ้ าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. ส านักงาน กพร. และ สกอ. แต่จะใช้ผลการประเมิน และผล

การประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
 2. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้า
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อการพัฒนา 
 

หน่วยงานที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
 1. มหาวิทยาลัย 
 2. คณะ  
 3. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

แบบให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน             
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ คณะ 
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ระยะเวลา 
 ช่วงเวลาการประเมิน จะประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)  
 

วิธีการประเมิน  
 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแบ่งเป็น 4 ส่วน (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 ส่วนที่ 4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 
และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

คะแนนและเกณฑ์การประเมิน  
 ในการประเมินผลได้ใช้คะแนน และการประเมินในระบบคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 
 4.51 - 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
 2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 1. การศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 
 2. รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานอื่น 
 3. รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4. ข้อมูลจากการเยี่ยมชมหน่วยงานของคณะกรรมการ 
 5. แบบสอบถามการบริหารงานและคุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าหน่วยงาน 
 6. แบบการสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง 
 7. ข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
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 ข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ  

1. ประวัติความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้
กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ท าให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที2่) 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 ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได้มีประกาศการจัดตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
คณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  
 คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได้เปิด
สอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชา
บัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการทั่วไป     
แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจ านวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนาห้องปฏิบัติการ
ฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ าเพชร” เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป 
โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและด าเนินกิจการเอง 

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ ตั ้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และ
เปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดค าว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้
ค าว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบัน
ใหม่ทั้งหมด 

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 
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 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” มีผล
บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปี พ.ศ. 2558-2561 ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการท ากิจกรรมและได้มี
การจัดท าข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559 ขึ้น โดย
มีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรี ยน   
การสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
เพียงบางส่วน และในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกัน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.ท่าขุนราม ในการ
พัฒนาตลาดท่องเที่ยวสามวิถี ที่ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และในปี พ.ศ. 2561 ได้มี
การลงนามความร่วมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบ
วงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดท า “วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการจัดการ   

ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้
โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างาน WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีช
การ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา และอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน 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 
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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 
  เลขที ่69 หมู่ที ่1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
  เบอร์โทรศัพท:์ 055-706555  โทรสาร : 055-706511  
  e-mail: fms-info@kpru.ac.th 
  เว็บไซต์: www.fms.kpru.ac.th 
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2. โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

    

อ.ชลธชิา  แสงงาม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
3.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

ที่ปรึกษาคณบดี 

อ.ฉตัรชยั อนิทรประพันธ ์
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

อ.ชลธิชา  แสงงาม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

อ.ธญัรด ีบุญปัน 
หัวหน้างานทุน 

และสวัสดิการนักศึกษา 

อ.ฉตัรชยั อนิทรประพันธ ์
หัวหน้างานศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.พัตราภรณ ์อารีเอือ้ 
หัวหน้างานเครือข่าย

กิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

อ.ประภัสสร กลีบประทุม 
หัวหน้างานบริการวิชาการ 

อ.ยุชติา กันหามิง่ 
หัวหน้างานวิจัยและ

นวัตกรรม 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
หัวหน้างานแผน 

อ.มนตรี ใจแน่น 
หัวหน้างานวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานสื่อสาร
สนเทศ งานเครือข่าย 

และฐานข้อมูล 

ผศ.วรรณวณัช ดอ่นคร้าม 
หัวหน้างานการบริหารความ

เสี่ยงและงานตรวจสอบ
ภายใน 

ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน 
หัวหน้างานการเงิน 

พัสดุ และงานจัดหารายได้ 

ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน 
หัวหน้างานวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าทางการลงทุน/การเงิน 

นางสุภาภรณ์ นชุรุ่งเรอืง 
หัวหน้าส านักงาน 
และสื่อสารองค์กร 

อ.ชญานน์ันท ์ศิริกิจเสถียร
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 

และโครงการพิเศษ 

อ.พิมพ์นารา บรรจง 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา 

 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ดร.กนิษฐา  ศรีภริมย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 
หัวหน้างานมาตรฐาน

หลักสูตร การเรียนการสอน 
และการจัดการความรู้ 

ผศ.อนุ ธชัยะพงษ ์
ประธานโปรแกรมวิชา 

การบัญชี 

อ.พัตราภรณ ์อารีเอือ้ 
ประธานโปรแกรม

วิชาการจัดการทั่วไป 

อ.อนธุิดา เพชรพิมูล 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การเงินและการธนาคาร 

ผศ.ราตรี สทิธิพงษ ์
ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ผศ.อิสรีย์ ดอ่นคร้าม 
ประธานโปรแกรม

วิชาการตลาด 

อ.ธญัรด ีบุญปัน 
ประธานโปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์ 
 

อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

อ.มนตรี  ใจแน่น 
ประธานโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประธานโปรแกรมวิชา 
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3.2 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 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ประจ าคณะ 

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 



การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ปีการศึกษา 2561    ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ     9 
 

 

 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร | 9 

โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

 การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได้แบ่งทีมบริหารออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่คณะกรรมการ
บริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในส่วนของโปรแกรมวิชา นอกจากนี้แล้วยังมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของคณะโดยแบ่งโครงสร้างย่อยเป็นงาน 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 
นางบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา         ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม        ผู้แทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ         ผู้แทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม         ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง        หัวหน้าส านักงาน   กรรมการและ 
       เลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ  คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน   ที่ปรึกษาคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

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 
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4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย 
 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

      อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง   หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
      อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม  หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 

4.2 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน 
       คุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ  หัวหน้างานมาตรฐานหลักสูตร  
การเรียนการสอน และการจัดการความรู้   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  หวาจ้อย  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.3 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ 
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์  หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน    หัวหน้างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ   หัวหน้าเครือข่ายกิจการ 

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

4.4 อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง   หัวหน้างานส านักงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง หัวหน้างานฝ่ายแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน  หัวหน้างานการเงิน พัสดุ และงาน 

จัดหารายได้    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน หัวหน้างานวิเคราะห์ความคุ้มค่า 

การลงทุน/การเงิน 
อาจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และ 

โครงการพิเศษ 
อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ 

แนะแนวการศึกษา 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น  หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

งานสื่อสารสนเทศเครือข่ายและฐานข้อมูล 
สารสนเทศ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวนัช ด่อนคร้าม หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและ 
ตรวจสอบภายใน 
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4. จ านวนนักศึกษา 

4.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2560 

ปีการศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.บป. รวม 

2559 255 61 316 

2560 199 68 267 

2561 235 16 251 

2562 202 - 202 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 

4.2 จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 

หลักสูตรสาขาวิชา 

ปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

รวม ปีการศึกษา 
2559  
(ปี 4)  

ปีการศึกษา 
2560  
(ปี 3) 

ปีการศึกษา 
2561  
(ปี 2) 

ปีการศึกษา 
2562 
(ปี 1) 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  -สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

  -สาขาวิชาการตลาด 

  -สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

  -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

135 

35 

38 

41 

21 

34 

15 

- 

- 

19 

87 

19 

18 

15 

35 

42 

19 

- 

- 

23 

105 

46 

33 

10 

16 

16 

16 

- 

- 

- 

80 

19 

22 

10 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

407 

119 

111 

76 

101 

92 

50 

- 

- 

42 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

83 27 78 26 88 - 72 - 321 53 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

2 - - - - - - - 2 - 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

9 - 8 - 17 - 18 - 52 - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม 

26 - 26 - 25 - 32 - 109 - 

รวม 255 61 199 68 235 16 202 - 891 145 

javascript:NewWindow('curdetail.asp?fc=วจ&cid=44')
javascript:NewWindow('curdetail.asp?fc=วจ&cid=44')
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5. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

5.1 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตรและประเภท) 

หลักสูตร 
ประเภท 

รวม ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

3 5  8 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3 2 1 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 4 1 5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 5  5 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

3 3 2 8 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

2 4  6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1 4  5 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2 3  5 

รวมท้ังสิ้น 14 30 4 48 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 

5.2 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา) 

หลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา รวม 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3 5  (1) 8 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 3   6 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3 2  (2) 5 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 1   5 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี 8  (1) 8 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 2 4  (2) 6 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 1  (2) 5 
หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 4 1  (1) 5 
รวมท้ังสิ้น 31 17  (9) 48 

หมายเหตุ: ใน ( ) คือ ก าลังศึกษาต่อ      (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 
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5.3 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตร และต าแหน่งทางวิชาการ) 

หลักสูตร ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

5 2  (4) 1 (1) 8 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3 3  (2)  (1) 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

5     (4) -  5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

4    1  (2) -  5 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

4 4  (2) -  8 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

2 3  (1) 1  6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3 2  (3) -  5 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3 2  (2) -  5 

รวมท้ังสิ้น 29 17  (20) 2 (2) 48 
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ อยู่ในกระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 

 

5.4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (จ าแนกตามประเภทบุคคล)  

ประเภทบุคลากร จ านวน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
พนักงานราชการ 1 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 3 
แม่บ้าน 3 
รวมทั้งสิ้น 13 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 
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ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่ 1 ผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  

 1.  ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  โดยพิจารณาจากการบรรลุความส าเร็จจากตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศาสตร์ 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน จ านวน  16  ตัวชี้วัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน  16  ตัวชี้วัด 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน   -   ตัวชีว้ัด 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย   จ านวน   -   ตัวชีว้ัด  
 คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 100 

 

  คณะวิทยาการจัดการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า คณะวิทยาการจัดการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้ง 16 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100) ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับ 5 โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 4.69 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการ     

 

ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย
วัด 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 

1 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีผลงาน 
ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 
3 

ผลงาน 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
คะแนน 

0.300 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

2 
จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 
3 

ผลงาน 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

5  
ผลงาน 

5 
คะแนน 

0.30 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

3 
จ านวนผลงานวิชาการ และวิจัย 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

6 ผลงาน 
3 

ผลงาน 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

21 
ผลงาน 

5 
คะแนน 

0.30 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4 
จ านวนชุมชนท่ีเข้มแข็ง หรือพึ่งพา
ตนเองได้ 

6 แห่ง 
0 

แห่ง 
- - - 1 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 

4 
คะแนน 

0.24 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

5 
จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 
3 

ผลงาน 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 4 ผลงาน 

4 
คะแนน 

0.24 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

6 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

8 โครงการ 
2 

โครงการ 
- 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5
โครงการ 

5 
คะแนน 

0.4000 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

7 
จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลงาน 
ด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาชุมชน 

8 หลักสูตร 
1 

หลักสูตร 
- - 

1 
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

4 
คะแนน 

0.32 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย
วัด 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

8 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 

7 ร้อยละ 
ร้อยละ 

17 
ร้อยละ 

15 
ร้อยละ 

16 
ร้อยละ 

17 
ร้อยละ 

18 
ร้อยละ 

19 
ร้อยละ 
36.17 

5 
คะแนน 

0.35 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

9 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

7 ร้อยละ 
ร้อยละ  

15 
ร้อยละ  

5 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

15 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

25 
ร้อยละ 
40.43 

5 
คะแนน 

0.35 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

10 
จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

7 ร้อยละ 
ร้อยละ  

50 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ  

30 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 
100.00 

5 
คะแนน 

0.35 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

11 
ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบการบริหารจัดการของคณะฯ 

5 
คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.00 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.60  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.80  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.20  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.40  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.08 

5 
คะแนน 

0.25 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

12 
ผลการประเมินผู้บริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6 
คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.50 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.50  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.50  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.00  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.50  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.14 

4 
คะแนน 

0.24 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

13 
ระดับความส าเร็จของการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

5 
จ านวน
การ

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3-4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
6 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
6 ข้อ 

5 
คะแนน 

0.25 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

14 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีสู่
คณะท่ีน่าอยู่ (Green University) 

5 
จ านวน
การ

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

4 
คะแนน 

0.2000 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

15 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะ 

6 
คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.60  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.80  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.20 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.40 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.16 

5 
คะแนน 

0.3000 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย
วัด 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

16 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 

6 
คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.62 

5 
คะแนน 

0.3000 
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

รวม 100          4.69  
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2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) 
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

1 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนใน
ชนบท 
   - กิจกรรมพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย กลุ่มชุมชน 
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ โดยชุมชน
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้ และเป็นชุมชนต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เช่น 
ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม, โรงนา
ฟู๊ดสคูล (ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารของ
ชุมชน), ฝายท่ากระดาน, วัดบ้านใหม่
สุวรรณภูมิ, วัดตะเคียนทอง, บ้านอนุรักษ์
ควายไทย ฯลฯ เป็นต้น โดยมีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 3,000 บาท/เดือน เป็น 4,000 
บาท/เดือน 

2 โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑช์ุมชน OTOP 
ประกอบด้วย 3 ชุมชน 
ได้แก ่

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ ดังนี้     

   1. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า 
ท ามือ ต.แม่กาษา  
อ.แม่สอด จ.ตาก 

     1. ก่อนพัฒนาขายกระเป๋าของที่ระลึก
ใบละ 89 บาท และหลังจาการพัฒนาเป็น
กระเป๋าแฟชั่น ขายใบละ 1,490 บาท 

   2. สบู่สมุนไพรฟองบุญ  
อ.ลานกระบือ  
จ.ก าแพงเพชร 

     2. มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000 – 
12,000 บาท/เดือน 

   3. ผลิตภัณฑ์ผา้ขาวม้า 
ชุมชนบ้านโชคชัยพฒันา 
ต.คลองลานพฒันา  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

     3. ก่อนการพัฒนาขายผ้าขาวม้าผืนละ 
120 บาท หลังการพัฒนาท าเป็นกระเป๋า
ภายใต้ แบรนด์ TaHuk ขายราคาใบละ 
1,200 บาท 

3 โครงการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สู่ความเป็นเลิศ 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ ดังนี้ 
     1. คู่มือ “การบริหารจัดการกลุ่มของ
คณะกรรมการชมรมผู้สู งอายุ ” เพื่ อ
น าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของ
ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร  
     2. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม
ชมรมและหน่วยงาน จ านวน 8 คร้ัง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

     3. บุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่
ปรึกษากับหน่วยงานเทศบาลไทรงามเพื่อ
ดูแลการจัดท าหลักสูตรและบริหาร
จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลไทรงาม 
     4. ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของศูนย์ฯ มีค่าเฉลี่ย 4.05 
     5. สามารถสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

4 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

   ประธาน คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ด้านบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและสามารถลงรายการ
ทางบัญชีได้ โดยมีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้น าองค์ความรู้ด้านการ
จัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ 
3 กองทุนฯ ได้แก่ 
     1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
อ าเภอลานกระบือ 
     2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน อ าเภอเมือง  
     3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมหาศาล อ าเภอไทรงาม 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา 

        1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ
เพิ่มข้ึน 
     2 .  นั กศึ กษา ได้ รั บกา รพัฒนาที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของแต่ละหลักสูตร 

6 อบรมนักการเงินมืออาชีพ 
(เตรียมสอบ License) 

   นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
สอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพทางการ
เงินได้ 

 

หมายเหตุ  ผลการด าเนินการ  √ = ด าเนินการแล้วเสร็จ  , O = อยู่ระหว่างด าเนินการ และ × = ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ  
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3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

  3.1 การใช้จ่ายรายไตรมาส (งบประมาณแผ่นดิน) 
 

รายไตร
มาส 

งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนเงิน

จัดสรร 
เป้าหมาย 
 (ร้อยละ) 

ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายสะสม 

เปรียบเทียบ 

1  668,890   32.00   400,849  16.64 -15.36 
2  1,158,750   54.00   1,125,047  63.34 9.34 
3  534,840   77.00   814,631  97.16 20.16 
4  46,400   100.00   46,400  99.09 -0.91 

รวม  2,408,880    2,386,927    
   

3.2 การใช้จ่ายรายไตรมาส (งบประมาณเงินรายได้) 
 

รายไตร
มาส 

งบประมาณเงินรายได ้
จ านวนเงิน

จัดสรร 
เป้าหมาย     
(ร้อยละ) 

ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายสะสม 

เปรียบเทียบ 

1  1,052,020   32.00   255,144  13.72 -18.28 
2  46,520   54.00   574,781  44.62 -9.38 
3  377,830   77.00   402,555  66.26 -10.74 
4  383,750   100.00   604,446  98.75 -1.25 

รวม  1,860,120    1,836,926    
 

3.3 การใช้จ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม ร้อยละ 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ 1 1,718,880  1,717,350   55,500   55,500  1,774,380  1,772,850   99.91  
ยุทธศาสตร์ 2 - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ 3  640,000   619,577  1,425,440   ,403,465  2,065,440  2,023,042   97.95  
ยุทธศาสตร์ 4  50,000   50,000   379,180   377,961   429,180   427,961   99.72  

รวม 2,408,880  2,386,927  1,860,120  1,836,926  4,269,000  4,223,853   98.94  
 
1. งบเหลือจ่าย    = 45,147 บาท 
2. งบกันเหลื่อมปี =         0 บาท 
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ส่วนที ่2 
การพัฒนาองค์กร 
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร  
 

1. การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก    

1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะใน
ภาพรวม 

     

     1.1 คณะควรพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) 
เพิ่มขึ้น 

1 โครงการ 
 

(โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน WIL) 

 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

     1 . 2 ค ณ ะ ค ว ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
กระบวนการการเรียนการสอนในลักษณะ 
Productive Learning โดยเรียนรู้ในชุมชน 
(Social Lab) 

1 โครงการ 
 

(โครงการการ
จัดการความรู้) 

 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

     1.3 คณะควรน าเทคโนโลยีเข้ามา
เพิ่มประสิทธิภาพในการในการจัดการ
เร ียนการสอน เช ่น  การสอนแบบ
ออนไลน์ 

1 โครงการ 
 

(โครงการการ
จัดการความรู้) 

 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

     1.4 คณะควรวิเคราะห์ศักยภาพของ
หลักสูตรที่มี ความโดดเด่น จัดสรร
ทรัพยากรที่พัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ 
(Signature) ของคณะ 

1 โครงการ 
 

(โครงการจดัการ
เรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการ
ท างาน WIL การ
ท่องเที่ยวและการ

โรงแรม) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

     1.5 การก าหนดตัวช้ีวัดวามส าเร็จ
ของแผน/โครงการ ตามพันธกิจการผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรให้ความส าคัญกับตัวช้ีวัด ด้าน
ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อการน าผลไป
พัฒนาปรับปรุงแผน/โครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างชัดเจน 

2 โครงการ 
 

(โครงการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจดัการ 
และโครงการบายศรสีู่

ขวัญสานสมัพันธ์
มิตรภาพน้องพี่

วิทยาการจัดการ) 
 

2 โครงการ - - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

2. องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

     

    2.1 ผู้ บริหารคณะควรวิ เคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
ห า วิ ธี ก า รปรั บปรุ ง เ พื่ อ ให้ ผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรที่สูงขึ้นน าไปสู่
การขอรับรองการเป็นหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) 
 

1 โครงการ 
 

(โครงการบรหิาร
จัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และบรหิารความ

เสี่ยง) 
 

1 โครงการ   ร้อยละ 100 

    2.2  คณะควรน าผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการมาพัฒนาปรับปรุง
เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

1 โครงการ 
 

(โครงการปรบัปรุง
แผนผังขั้นตอนการ

ขอออกฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ) 
 

1 โครงการ   ร้อยละ 100 

    2.3 คณะควรก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและคุณลักษณะตามที่คณะ
ก าหนดให้ชัดเจนสามารถวัดได้ น าไปสู่
การก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ และ
ค่าเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1 โครงการ 
 

(โครงการอบรม
ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

1 โครงการ   ร้อยละ 100 

3. องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

     

    3.1 คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจัดท าข้อเสนองานวิจัย
ขอรับทุนจากแหล่งภายนอกและสร้าง
แรงจูงใจให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
น าไปสู่ เผยแพร่ ในแหล่งที่มีค่าระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 

1 โครงการ 
 

(โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

    3.2 คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ยื่น
เสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกใน
ลักษณะเป็นทีมวิจั ย เพื่ อก่อให้ เกิ ด
งานวิจัยขนาดใหญ่ มีคุณค่าและสร้าง
ประโยชน์ท้ังแก่คณะ และสังคม 

1 โครงการ 
 

(โครงการค่าย
พัฒนาผลงานทาง
วิชาการและวิจัย) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

    3.3 คณะควรส่งเสริม สนับสนุนโดยมี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารยท์ างาน
วิจัยให้มากขึ้น โดยจัดพี่เลี้ยงงานวิจัย การ
ให้งบประมาณสนับสนุน เป็นต้น 

1 โครงการ 
 

(คลินิกวิจัยและพี่
เลี้ยง) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

4. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

     

    4.1 การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
ส าหรับนักศึกษาควรระบุสิ่งที่นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

1 โครงการ 
 

(โครงการศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สู่

ความเป็นเลิศ) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

    4.2 คณะควรใช้ศักยภาพอาจารย์
ประจ าในการให้บริการวิชาการกับภาค
ธุรกิจแบบคิดเงินเพื่อทดแทนรายได้ที่
ลดลงจากจ านวนนักศึกษา 

1 โครงการ 
 

(โครงการหลักสูตร
ระยะสั้น) 

- - 1 โครงการ ร้อยละ 0 

5. องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   
 

     

    5.1 คณะควรส่ ง เสริมการจัดท า
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมุ่ งเน้นการสืบสาน อนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

2 โครงการ 
 

(โครงการวิทยาการ
เรียนรูสู้่วิถีชุมชน 
และ โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม

วิทยาการจัดการ) 

2 โครงการ - - ร้อยละ 100 

6. องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

     

    6.1 คณะควรทบทวนการวิเคราะห์
ความเสีย่งให้ตรงกับบริบทของคณะอย่าง
แท้จริง ระบุปัจจัยเสีย่ง วางแผนบริหาร
ความเสีย่ง ด าเนินการเพื่อให้ความเสี่ยง
ลดลง 

1 โครงการ 
 

(โครงการบรหิาร
จัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และบรหิารความ

เสี่ยง) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

    6.2 คณะควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นกลยุทธ์การสอน กล
ยุ ท ธ์ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
ตลอดจนรูปแบบการท าวิจัยสมัยใหม่
สกัดเป็นองค์ความรู้น าไปสู่การเผยแพร่
และปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจได้อย่างมีคุณภาพมาเป็นองค์กรสู่การ
เรียนรู้ 
 

1 โครงการ 
 

(โครงการการ
จัดการความรู้) 

1 โครงการ - - ร้อยละ 100 

รวมท้ังหมด 18 17 - 1  
คิดเป็นร้อยละ 100 94.44 0 5.56  

 

โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ 

ล าดับ องค์ประกอบที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ 
1 3 การบริการวิชาการ    1. คณะควรใช้ศักยภาพอาจารย์

ประจ าในการให้บริการวิชาการกับ
ภาคธุรกิจแบบคิดเงินเพื่อทดแทน
รายได้ที่ลดลงจากจ านวนนักศึกษา 
 

คณะได้ร่วมกับส านักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
แต่ยังไม่ได้การตอบรับที่ดีจากผู้เข้าอบรม 
หรือการจัดอบรมบางหลักสูตรฟรี เพื่อ
ทดสอบตลาด ยั ง ไม่ ได้ รับความสนใจ 
เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมจ านวนน้อย
มาก 
 

     
     1.2 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 /  : เสร็จแล้ว 
 O : ระหว่างด าเนินการ 
 X : ยังไม่ด าเนินการ    

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

     1 .  คณะคว รจั ด ท า
วารสารทางวิชาการของ
คณะ เพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ตีพิมพ์ผลงาน
และเผยแพร่ โดยการพัฒนา
ให้อยู่  ในฐาน TCI กลุ่ม 1 
หรือ TCI กลุ่ม 2 ต่อไป 
 

     คณะฯได้จัดท า วารสารชื่อ 
“การจัดการและการพัฒนา
ท้ องถิ่ น” ซึ่ งอยู่ ในระหว่ าง
ขั้นตอนการเตรียมขึ้นฐาน โดยจะ
มีการออกวารสารปีละ 3 ฉบับ 
(เริ่มฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 62) 

/ เนื่องจากอยู่ใน
ขั้นตอนการ
เตรียมการขึ้นฐาน 
ท าให้หาบทความ
เพ่ือลงวารสาร
ค่อนข้างยาก 
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ประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 /  : เสร็จแล้ว 
 O : ระหว่างด าเนินการ 
 X : ยังไม่ด าเนินการ    

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

     2. คณะควรส่งเสริมด้าน
การวิจัย โดยเพ่ิมโครงการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มาก
ขึ้นเพราะเป็นนโยบายส าคัญ
ของมหาวิ ทยาลั ย และ
สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงาน
การเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติให้มี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น 

     คณะฯได้ร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสนับสนุนทุนใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
ปีพ.ศ.2562 มีคณาจารย์ของ
คณะฯได้รับทุนจ านวน 14 คน 
รวม 8 เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
398,738 บาท โดยผลงานที่ได้รับ
ทุนจะมีการเผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
ด้วย 

/ งานวิจัยที่ได้รับ
การตัดสรร
งบประมาณพ.ศ.
2562 บางเรื่องยัง
อยู่ในขั้นตอนของ
การวิจัยจึงอาจยัง
ไม่มีการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

 

2. การบริหารความเสี่ยง  
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

    1. จ านวนนักศึกษา
ที่รับเข้าไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา
ของแต่ละโปรแกรม
วิชา 

ภายใน 
 

  - ขาดข้อมลู/ขาดการส ารวจ 
ความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนเพื่อน า มาใช้ในการ 
ปรับแผนการรับนักศึกษา 
 
ภายนอก 
 

  - นักเรียนให้ความสนใจ
เรียนในสายวิชาชีพครู 
  -  มหาวิทยาลัยต่างๆ มี
กระบวนการรับนักศึกษา
ด้วยระบบ TCAS (รับหลาย
รอบ) 
  - จ านวนประชากรในวัย
เรียนลดลง 

แผนงาน 
โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ
และประชาสั มพันธ์ แน วท า ง
การศึกษาเชิงรุก 

 
 
 
 

กิจกรรม 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด า เนินงานลดความเสี่ยงเรื่อง
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาของแต่
ละโปรแกรมวิชา (S) 

   มีการจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด า เนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
จั ด โครงการและกิจกรรม 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 

2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
ด าเนินการโครงการให้ความรู้ทาง
วิ ช า ก า รและประชาสั มพั น ธ์
แนวทางการศึกษาเชิงรุก 

   คณะได้ติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อด าเนินโครงการ
ให้ความรู้ทางวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์แนวทาง
การศึกษาเชิงรุกร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 26 
โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัด
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 
และพิจิตร 

3. ด าเนินการโครงการให้ความรู้
ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์
แนวทางการศึกษาเชิงรุก 

   คณะไดด้ าเนินโครงการให้
ความรู้ทางวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์แนวทาง
การศึกษาเชิงรุกร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 26 
โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 
และพิจิตร 

4. ติ ดตามผลจ านวนนักเรี ยนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา  
(ติดตามผลครั้งท่ี 1 ) 

   คณะมีจ านวนนักศึกษาท่ีมี
ความประสงค์เข้าเรียนรวมทุก
หลักสตูรแล้วจ านวน 66 คน 

5. ติ ดตามผลจ านวนนักเรี ยนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา  
(ติดตามผลครั้งท่ี 2 ) 

   จ านวนนักศึกษาที่สมัคร
และลงทะเบียนแล้ว 109 คน 

(ส ารวจวันที่ 20/5/62) 

6. ติ ดตามผลจ านวนนักเรี ยนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา  
(ติดตามผลครั้งท่ี 3 ) 

   จ านวนนักศึกษาที่สมัคร
และลงทะเบียนแล้ว 187 คน 

(ส ารวจวันที่ 15/6/62) 

7. ประเมินความส าเร็จของโครงการ
ให้ความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพนัธ์
แนวทางการศึกษาเชิงรุก 

   จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ประจ าปีการศึกษา 2562 มี
จ านวนทั้งหมด 200 คน ซึ่งมี
จ านวนลดลงจากปีการศึกษา 
2561 จ านวน 84 คน ซึ่งแสดง
ถึงการด าเนินโครงการให้
ความรู้ทางวิชาการและประขา
สัมพันธ์แนวทางการศึกษาเชิง
รุกยังไม่บรรลุผลส าเร็จ 

8. รายงานต่อผู้บริหาร 
 

   น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
ด้วยวาจาเพื่อรับทราบ 

ภายใน 
 

แผนงาน  



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ปีการศึกษา 2561  การพัฒนาองค์กร     29 
 
 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร | 29 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

2. นักศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

    - นักศึกษาไม่สามารถท า 
ข้อสอบ TOEIC, MOCK-
TEST 
    - นักศึกษามีความพยายาม
ไม่ เพียงพอในการแสวงหา
ความรู้เพื่อใช้ในการสอบ 
 
ภายนอก 
 

    สังคมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
จึงท าให้ขาดทักษะในการใช้
ภาษา 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
การสอบ TOEIC และการสอบ 
MOCK TEST 
กิจกรรม 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนิ นงานลดความเสี่ ยงเรื่ อง
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (St)   

   มี การจั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ ยง จั ด
โครงการและกิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อ
เดือนธันวาคม 2561 

2.  ประชุมคณะคณะกรรมการ
ด า เนินงานลดความเสี่ยงเรื่อง
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาของแต่
ละโปรแกรมวิชา  
เพื่อก าหนดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ TOEIC 
และการสอบ MOCK TEST 

   คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
และโครงการพิ เศษ คณะ
วิทยาการจัดการ ได้ปรึกษาหารือ
เพื่อวางแผนก าหนดรายละเอียด
รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ วั น
ด าเนินการจัดอบรมเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ TOEIC 
และการสอบ MOCK TEST โดย
ระบุเป็นช่วงเดือนธันวาคมใน
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

3. รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้า
อบรม"การท าข้อสอบ TOEIC และ
การสอบ MOCK TEST" 

   คณะมีการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
อบรม "การท าข้อสอบ TOEIC 
และการสอบ MOCK TEST" 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ก่อน
จัดอบรม 2 สัปดาห์ 

4. อบรม "การท าข้อสอบ TOEIC 
และการสอบ MOCK TEST" 

   คณะจัดอบรม "การท าข้อสอบ 
TOEIC และการสอบ MOCK 
TEST" ให้กับนักศึกษาที่ เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 66 คน ใน
ระหว่างวันที่  22-23 ธันวาคม 
2561 

5. ติดตามผลการสอบ TOEIC 
และการสอบ MOCK TEST ของ
นักศึกษา ครั้งที่ 1  

   -  คณะมีการติดตามและ
สรุปผลการสอบเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 4 ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมอบรม  
   - โดยมีนักศึกษาเข้าสอบ 66 
คน นักศึกษาที่สอบได้  300 
คะแนนข้ึนไป จ านวน 17 คน 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

6. ติดตามผลการสอบ TOEIC 
และการสอบ MOCK TEST ของ
นักศึกษา ครั้งที่ 2  
 

   -  คณะมีการติดตามและ
สรุปผลการสอบ TOEIC ของ
นั กศึ กษาที่ เ ข้ า ร่ วม อบรม 
   -  มี นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ส อ บ 
จ านวน 66 คน นักศึกษาที่
สอบได้  200 คะแนนขึ้นไป 
จ านวน 50 คน 

7. ประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบ TOEIC และ
การสอบ MOCK TEST 

   จากนักศึกษาที่เข้าอบรม 
จ านวน 66 คน มีนักศึกษา
สอบผ่าน จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.76 

8. รายงานต่อผู้บริหาร 
 

   - จัดท ารายงานโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สอบภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในระดับนานาชาติ  
   - บันทึกข้อความ เลขที่ 0325 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

3. การแต่งกายของ
นักศึกษา ไม่ส่งเสริม
การสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของคณะ 

ภายใน 
 

อาจารย์ผู้สอนไม่ เข้มงวด
เรื่องการแต่งกายเมื่อเข้า
ห้องเรียน 
 
ภายนอก 
 

ได้รับวัฒนธรรมด้านการไม่
แต่งกายชุดนักศึกษาจาก 
ต่างประเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน
การบริหารความเสี่ยงของ
โครงการรณรงค์การแต่งกายของ
นักศึกษา 

   มีการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่แผนก าหนด 
เนื่องจากคณะมีการเปลี่ยนแปลง
ทีมผู้บริหารใหม่ในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2561 

2. คณะกรรมการท างานจัด
ประชุมวางแผนเพื่อจัดท า
มาตรการควบคุมในเรื่องการแต่ง
กายของนักศึกษา 

   1. คณะกรรมการท างานจัด
ประชุมวางแผนเพื่ อจัดท า
มาตรการควบคุมในเรื่องการ
แต่งกายของนักศึกษา 
    - วันท่ี 23 มกราคม 2562 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามระเบียบการ
แต่งกายของนักศึกษา 
    -  ค า สั่ ง คณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 042/2562 

3. จัดท าประกาศ และเสนอมาตรการ
ต่ออาจารย์ประจ าคณะ ในการ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2-2561 

   จัดท าประกาศ และเสนอ
มาตรการต่ออาจารย์ประจ า
คณะ 

 
4. ทบทวนมาตราการหลังการ
น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าคณะ

   1. ทบทวนมาตราการหลังการ
น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าคณะ 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

และจัดท าเป็นประกาศนโยบาย
การรณรงค์ พร้อมจัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายของ
คณะ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์  
หน้าเฟสบุ๊ค (Facebook) ทางไลน์ 
(Line) เป็นต้น 

   2 .  จั ดท าประกาศ คณะ
วิทยาการจัดการ เรื่อง มาตรการ
การแต่ งกายของนักศึกษา 
พ.ศ. 2562 
   3. จัดท าเป็นประกาศนโยบาย
การรณรงค์ พร้อมจัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ของคณะ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หน้าเฟสบุ๊ค (Facebook) ทางไลน์ 
(Line) 

5. ก ากับติดตามผลจาก 2 ส่วนคือ  
   5.1) อาจารย์ผู้สอนทั้งภายใน
และภายนอกคณะ โดยแบ่งการ
ติดตามเป็น 2 ระยะ คือ เมื่อสิ้นสดุ
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 
   5.2) นักศึกษาในคณะ เพื่อ
ติดตามผลที่ได้จากการรับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ  
 

   1 .  สอบถามอาจารย์ ถึ ง
พฤติกรรมการแต่งกายของ
นักศึกษาภายในคณะถึงการ
แต่งกายของนักศึกษาหลังจาก
มีการประกาศมาตรการไป 
   2. ส ารวจแบบสอบถามการ
ประชาสัมพันธ์  ประกาศคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการการ
แต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2562 

6. คณะกรรมการฯ น าผลมา
วิเคราะห์ โดยการประชุมหา
ข้อสรุปและจัดท ารายงานเพื่อ
ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

   1 .  สอบถามอาจารย์ ถึ ง
พฤติกรรมการแต่ งกายของ
นักศึกษาภายในคณะถึงการแต่ง
กายของนักศึกษาหลังจากมีการ
ประกาศมาตรการไป อาจารย์
ส่ วนมากมีความพึงพอใจใน
พฤติกรรมการแต่ งกายของ
นักศึ กษา แต่ ยั งมีนั กศึกษา
บางส่วนยังใส่รองเท้าผิดระเบียบ 
   2 .  จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม
นักศึกษาภายในคณะถึงการ
ทราบถึงมาตรการการแต่งกาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร จ านวน 387 คน 
นักศึกษา ทราบถึงประกาศคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

ราชภั ฏก าแพงเพชร  เรื่ อง 
มาตรการการแต่ งกายของ
นักศึกษา พ.ศ.2562 ทางช่องทาง 
ป้ ายประชาสั มพั นธ์  คณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน 140 
คน ค ิด เป็นร้อยละ 36.20 
รองลงมาคือ ผ่านทางโซเชียล 
เน็ตเวิร์ค (Social Network) จาก
ท า ง  Facebook, Page, Line 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.20 

 

 ทั้งนี้ คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือติดตามและจัดท ารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น (RM-4) รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน พบว่า โดยภาพรวม ระดับความเสี่ยงลดลง 2 ประเด็น อีก 1 ประเด็นระดับความเสี่ยงยังคงเดิม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

      - ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงในเรื่องจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของ
แต่ละโปรแกรมวิชา จากระดับสูงมาก (20) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูงมาก (20) คงเดิม 

     - ประเด็นที่ 2 ความเสี่ยงในเรื่องการแต่งการของนักศึกษาไม่ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
คณะ จากระดับสูง (16) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ ปานกลาง (9) 

     - ประเด็นที่ 3 ความเสี่ยงในเรื่องนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จากระดับสูง (16) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูง (12) 
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ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
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ส่วนที่ 3 การปฏิบตัิตามพันธกิจหลัก  

1. การผลิตบัณฑิต   

การรับนักศึกษา  
 

 คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการรับนักศึกษา จ านวนผู้สมัคร จ านวนนักศึกษาผู้มารายงานตัว
ดังต่อไปนี้ 
 

สาขาวิชา 
แผนรับ
นักศึกษา 

จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนรายงาน
ตัว 

ร้อยละของนกัศึกษาตาม
แผน 

ภาคปกต ิ
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

30 55 29 96.67 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

30 53 23 76.67 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

30 49 10 33.33 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

30 34 19 63.33 

บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

80 141 55 68.75 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

40 116 32 80 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

30 67 18 60 

บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 

25 24 17 68 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป (เทียบโอน) 

30 2 0 0 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 

30 - - - 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(เทียบโอน) 

40  - - 

ภาค กศ.บป. 
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 30 30 21 70 
สาขาวิชาการบัญชี 30 - - - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)  30 - - - 
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป (เทียบโอน) 30 - - - 

รวม 515 571 224 47.44 
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การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF 

 จากผลการด าเนินงานจากงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2561 ที่ผ่านมา คณะมีแผนบริหารการจัดการเรียน
การสอนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ดังนี้ 
 

ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

กา
รจ

ัดก
าร

ทั่ว
ไป

 

กา
รต

ลา
ด 

กา
รเง

ินแ
ละ

กา
รธ

นา
คา

ร 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ธ
ุรก

ิจ 

กา
รบ

ัญ
ชี 

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร ์

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
าร

โร
งแ

รม
 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
์ธุร

กิจ
 

1 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร 
 

        

2 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

        

3 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

        

4 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

        

5 
มีการจัดท ารายงานผลการด า เนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
 

        

6 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

กา
รจ

ัดก
าร

ทั่ว
ไป

 

กา
รต

ลา
ด 

กา
รเง

ินแ
ละ

กา
รธ

นา
คา

ร 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ธ
ุรก

ิจ 

กา
รบ

ัญ
ชี 

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร ์

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
าร

โร
งแ

รม
 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
์ธุร

กิจ
 

7 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีก่อนหน้านั้น 

        

8 
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน         

9 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง         

10 
จ านวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

        

11 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

12 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0         

ร้อยละของตัวบ่งชี้ 1 – 5 100 100 100 100 100 100 100 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องด าเนินการผ่าน 10 10 10 10 10 11 10 8 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน 10 10 10 10 10 11 10 8 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 จากตาราง พบว่า คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงาน (KPI) ครบทุกตัวบ่งชี้ และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 

 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ) โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ 
 

ล าดับ โปรแกรมวิชา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

3.96 ระดับดี 
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ล าดับ โปรแกรมวิชา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3.51 ระดับดี 

3 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

3.32 ระดับดี 

4 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.60 ระดับดี 

5 
บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

3.78 ระดับดี 

6 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3.51 ระดับดี 

7 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3.61 ระดับดี 

8 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3.96 ระดับดี 

ภาพรวม 3.61 ระดับดี 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงได้ตามตาราง 
 

สาขาวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคลฯ 

วิเคราะห์
เชิง

ตัวเลข 

จัดการ
เรียนรู้ 

เฉลี่ย 
(�̅�) 

การจัดการทั่วไป 4.83 4.21 4.13 4.5 4.13 - 4.38 
การตลาด 4.61 5.51 4.48 4.5 4.5 - 4.72 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.54 3.84 3.82 4.12 3.88 - 4.04 
การเงินและการ
ธนาคาร 

4.28 4.18 4.27 4.18 4.16 - 4.21 

การบัญชี 4.76 4.55 4.53 4.68 4.49 - 4.6 
นิเทศศาสตร์ 4.1 4.13 4.3 4.4 4.05 - 4.18 
การท่องเที่ยว 
และการโรงแรม 

4.39 4.15 4.06 4.33 4.04 - 4.19 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.8 4 4.25 4.2 4.07 - 4.21 

รวม 4.54 4.32 4.23 4.36 4.17 - 4.32 
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การได้รางวัล 
ในปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 

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 โรบิลสันก าแพงเพชร 

ทรูมูฟเอช  23 ต.ค. 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 

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ การประกวดกระทงใหญ ่
ประดับไฟ 
 

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 
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ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นายนุกูล  คงต้นกูล รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2 

เทพบุตร การประกวดเทพบุตร - 
เทพธิดาราชภัฏลอยกระทง ราชภัฏ
ลอยกระทง ณ ลานหน้าอาคารที
ปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ. 

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

24 พ.ย. 61 

นางสาวสกาวเดือน  อิ่มชา (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 

ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด  
ช้ันปีท่ี 3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

11 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 

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

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

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 

 

การมีงานท าของบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวน

แบบสอบถาม 
มีงานท า ศึกษาต่อ 

ร้อยละการ
มีงานท า 

การจัดการทั่วไป 28 22 22 - 100 
การตลาด 32 32 30 *1 - 100 
การเงินและการธนาคาร 32 21 20 - 95.23 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 38 37 *2 - 100 
การบัญชี 138 117 117 - 100 
นิเทศศาสตร์ 9 9 9 - 100 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 19 16 16 - 100 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 10 9 9 - 100 

รวม 314 264 260 0 99.4 
 

ด้านอาจารย์ (คุณวุฒิ  ผลงาน  ต าแหน่งทางวิชาการ) / พนักงานสายสนับสนุน 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ พนักงาน

สาย
สนับสนุน 

 
จ านวน 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - - 
ปริญญาตรี - - - - 8 8 
ปริญญาโท 23 9 0 0 2 34 
ปริญญาเอก 5 (11) 8 2 0 - 15 

รวม 28 17 2 0 10 57 
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2. การวิจัย 

จ านวนงานวิจัย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาจารย์ได้จัดท าวิจัย โดยจ านวนงานวิจัยจ าแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 

จ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ประเภทของงานวิจัย จ านวนงานวิจัย(เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 23 48.94 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 24 51.06 

รวม 47 100.00 
  

  งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มี
ผลงานด้านการวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน จ านวน 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48.94 ดังแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
 

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ด าเนินการวิจัย 
   1. บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรให้ส าเร็จ 
 
 

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

   2. แบบจ าลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกรในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรสัวิญญ ู
ดร.ฉัตรชนก  จรสัวิญญ ู

   3. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการ
ความรู้ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมใน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรสัวิญญ ู

   4. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและ
จัดการธุรกิจขนาดย่อม 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 

   5. The guideline for practicing contemporary performances of 
children and youth group in Kamphaeng phet Province 
 

ผศ.ดร.ศุภโชคชยั นนัทศร ี

   6. ผลของการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้น า 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 

   7. การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับท างานของส านักงานบัญชี
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 

   8. การศึกษาผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 

   9. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) 
เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการตลาด 
ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ด าเนินการวิจัย 
   10. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

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

   11. ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

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

   12. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้ 
อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

   13. ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา 

   14. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลลานดอกไม้ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

ชุติมา  รักษ์ธัญการ 
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
(ร่วมกับนักศึกษา) 

   15. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ 
ต าบลท่าขุนราม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

วรภา  เกตุน้อย 
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
(ร่วมกับนักศึกษา) 

   16. ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางการแข่งขัน 
 

ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 

   17. การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือก
คุณลักษณะบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ 

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 
อ.มนตรี  ใจแน่น 

   18. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาศิลปกรรมสกุลช่าง
ก าแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 

   19. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศ
ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ด าเนินการวิจัย 
   20. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้น าและความพึงพอใจต่อการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

อ.ประภัสสร  กลีบประทุม 

   21. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียน
รายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

อ.ศิริพร  โสมค าภา 

   22. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่มีต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา 

   23. แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ผศ.อมรา  ครองแก้ว 
ชฎาพร  โชติราดาภาณ์ 

 

  งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ
วิทยาการจัดการ มีผลงานด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ จ านวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 51.06 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวิจัย 
   1. การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 

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

   2. แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี สถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

   3. แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

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

   4. The management of cultural capital with people’s 
participation: A case of rice porridge tradition 
 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

   5. การจัดการทางการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 
 

อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 

   6. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมี
คุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  
อ.ธัญรดี  บุญปัน 

   7. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ 
การปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัยและแบบเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศึกษา: ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวิจัย 
   8. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่ หนองหลวง ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้ 

   9. แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ต าบลยางสูง 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
อ.พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ 

   10. ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดก าแพงเพชรกรณีศึกษาต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร  โสมค าภา 
อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล  
ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ  
ดร.เอกวินิต  พรหมรักษา 

   11. แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงาน
ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 

   12. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การท านาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อ.ธัญรดี  บุญปัน 
นายณัฐพล  วรรณ์สุทธะ 
 

   13. การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ 
บ้านหนองปิ้งไก่ ต าบลนาบ่อค า จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
ดอกแก้ว  พุทธรักษา 
ณัฐมล  วีระศัย 
ลัดดา  รุ่งกลิ่น 
 

   14. แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง 
ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
สกาวเดือน  เปลี่ยนแซ 
ธัญลักษณ์  ทิมทัย 
พิมวิไล  ธรรมขันทูน 
นภาพร  พุ่มน้อย 
 

   15. การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรี
บ้านศรีโยธิน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ธัญรดี  บุญปัน 
เจนจิรา  เตจ๊ะ 
นันทิมา  แก้วตั้ง 
อชิรญา  พลยงค์ 
 

   16. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
อ.นงลักษณ์  จิ๋วจู 

อ.ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์ 

อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน 
อ.กันยา  มั่นคง 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวิจัย 
   17. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิต
ดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี บ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

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

   18. แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ต าบลคลองแม่ลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

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

   19. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ประพล  จิตคติ  
อ.ศิริพร  โสมค าภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
อ.พิมผกา  วงศ์กองแก้ว 
อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา 
ดร.คุนัญญา  เบญจวรรณ 
 

   20. ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ประพล  จิตคติ 
จิราภรณ์  เรียบฮวด 
วิลัยวรรณ  จันทร์ทา 
นฤมล  พิลาพันธ์ 
 

   21. การสร้างมูลค่าเพ่ิมฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ประพล  จิตคติ 
สุปราณี  ตาแปลง 
อนุวัต  ค าชู 
วิษณุ  ฟักกลิ่ม 
 

   22. การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ เรขา อรัญวงศ์ 
ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 
ณรงค์  ตระกูล 
 

   23. แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 
ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์ 
อ.วรางค์  รามบุตร 
 

   24. การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
ท่าขุนราม ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
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ทุนและแหล่งทุน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาจารย์ในคณะได้รับงบประมาณทุนวิจัย โดยจ านวนงบประมาณทุนวิจัย
จ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 

จ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

แหล่งทุน จ านวนงบประมาณทุนวิจัย (บาท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายนอก (งบประมาณแผ่นดิน, อ่ืนๆ) 1,997,418 96.52 
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) 72,006   3.48 

รวม 2,069,424 100.00 
   

  แหล่งทุนภายนอก (งบประมาณแผ่นดิน, อ่ืนๆ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 16 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,418 บาท คิดเปน็ร้อยละ 96.52 ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  แสดงอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
               ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 การสร้างบทเรียนท้องถิ่น : การปลูก
กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองอย่างมีคุณภาพ
ของคุณภาพของเกษตรกรในและนอก
ฤดูกาลในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
2. อ.ธัญรดี  บุญปัน 

210,132 

 

2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูก
กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมือง อย่างมีคุณภาพ
ของเกษตรในและนอกฤดูกาลใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. อ.ศิริพร  โสมค าภา 
2. ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 

148,918 

 

3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ 

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

214,480 

* รายชื่อที่ขีด
เส้นใต้ คือ 
อาจารย์ใน
คณะ 

4 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่ม
จังหวัดมรดกโลก 
 

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

 
 

5 รูปแบบการพฒันาเมืองมรดกโลก 
ชากังราวจากต้นแบบมรดกโลกสากล 
 

1. ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 
2. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา 26,430 

 

6 การศึกษาการจัดการเมืองต้นแบบมรดก
โลกสากลสู่เมืองมรดกโลกชากังราว 

1. ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
2. อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐศ์ิริ 
3. อ.พิมพ์นารา  บรรจง 
 

504,120 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 รูปแบบการพฒันาเมืองมรดกโลกชากังราว 1. อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา 
2. อ.ชลธิชา  แสงงาม 
3. ผศ.จักรพันธ์  หวาจ้อย 
 

163,800 
 

8 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนกล้วยอบเนย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 

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

18,000 

 

9 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาร้า
สับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมู
ไทยศรีโยธิน จังหวัดก าแพงเพชร 

1. อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร  
2. ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์ 
3. อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน  39,930 

 

10 การพัฒนากระบวนการลดต้นทุนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ด
แปรรูปแบบของโรงเรียนประชารักษ์
ศึกษา อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร 
 

1. อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา  
2. ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ  

40,000 

 

11 การพัฒนาบรรจุภัณฑน์้ าพริกมะแขว่น
ของกลุ่มแม่บ้านทา่ชา้ง ต าบลคลองน้ า
ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวัด
ก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 

40,000 

 

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึจาก
ผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย อ าเภอ
คลองลานจังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง 

40,000 

 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา ต าบลนาบ่อ
ค า จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง  
2. อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ ์

40,000 

 

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของ
บ้านโชคชัยพัฒนา  ต าบลคลองลาน สู่
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1. อ.ประภัสสร  กลีบประทุม  
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 

40,000 

 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ปีการศึกษา 2561  การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก     49 
 
 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร | 49 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

15 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนต าบล
ท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
2. นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 67,848 

 

16 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

90,960 

 

รวม 1,997,418  
 

แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) จ านวน 8 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 72,006 บาท คิดเป็นร้อยละ  
3.48 ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  แสดงอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบบ ารุงการศึกษา  
              ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 
1 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

1. อ.ชญาณ์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

9,996 

2 ก าแพงเพชรตามทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในอ า เภอเมือง จั งหวัด
ก าแพงเพชร 

1. ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
 5,000 

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
 5,000 

4 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรายวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

10,000 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชี
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. อ.วรางค์  รามบุตร 

10,000 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการวางแผนก าไรของนักศึกษาที่ใช้การ
เรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-leaning) และ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

1. อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

12,000 

7 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติจริง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเพื่อ
การจัดการ เรื่อง การใช้ต้นทุนระยะสั้นในการ
ตัดสินใจ ของนักศึกษาโปรแกรมการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. ผศ.วรรณวณัช   ด่อนคร้าม 

10,000 

8 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี  
 

1. อ.กันยา   มั่นคง 

10,010 

รวม 72,006 
 

จ านวนอาจารย์ผู้ท าวิจัยต่ออาจารย์ท้ังหมด 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัย โดยจ านวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย นับเป็นอาจารย์ผู้ท าวิจัยจ าแนกตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้ 
 

จ านวนและร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย จ าแนกตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

ปีงบประมาณ จ านวนอาจารย์ท่ีท าวิจัย จ านวนอาจารย์ท้ังหมด ร้อยละ 
2560 38 47 80.85 
2561 19 46 41.30 
2562 28 47 59.57 

 

จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีงบประมาณ จ านวนเรื่องท่ีได้รับทุน จ านวนที่ตีพิมพ์ ร้อยละ 
2560 16 5 31.25 
2561 14 - -  
2562 24 - -  
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ในปี งบประมาณ พ .ศ .  256 2  คณะวิทยาการจั ดการมี จ านวนผลงานตี พิม พ์ เผยแพร่   
จ านวน 51 เรื่อง โดยแยกตามฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปี 2561 จ านวน 38 เรื่อง แสดงในตารางที่ 6 

2. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการะดับชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ในปี 2561  
จ านวน 2 เรื่อง แสดงในตารางที่ 7 

3. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มท่ี 2 ใน ปี 2561 จ านวน 2 เรื่อง แสดงในตารางที่ 8 

4. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มท่ี 1 ใน ปี 2561 จ านวน 5 เรื่อง แสดงในตารางที่ 9 

5. ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ ใน ปี 2561 จ านวน 4 เรื่อง แสดงในตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 6 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงาน 
               สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2562  
 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 ผลของการจัดการเรียนรู้ก่อน

เรียนและหลังเรียนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 
รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้น า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร ์ 0.20 

2 การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการ
พิ จารณารับท างานของ
ส านักงานบัญชีในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 0.20 

3 การจัดการทางการเงินกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
จากกะลามะพร้าว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 0.20 

4 กา รจั ด ก า รคว ามรู้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นการปลูก
กล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ
ของเกษตรกรในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง  
อ.ธัญรดี  บุญปัน 

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
5 การศึกษาผลการอบรมเตรียม

ความพร้ อมการสอบวั ด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 
ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 0.20 

6 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนวิจัยเป็น
ฐาน (RBL) เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ในรายวิชาการตลาด 
ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 0.20 

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้ าเต้าหู้ของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิร ิ
จตุพร  พุ่มไม ้
มินตรา  วันจันทร ์
วราพร  เอมจัด  
ธิดารัตน์  แซ่เกอ  
กิติพงษ์  แซ่หว้า 
สมพล  แซ่มา้ 
(ร่วมกับ นักศึกษา) 
 

0.20 

8 ความเช่ือมั่นของผู้บริโภค
ที่ มี ต่ อการตั ดสิน ใจซื้ อ
เสื้ อผ้ าออนไลน์ ใน เขต 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ดร.กนิษฐา  ศรีภริมย ์
สุทธิดา  คชมิตร  
พนิดา  ค ามูล  
สุธิดา  สุธงสา 
ฐิติยา  เจิมสุวรรณ ์
อาทิตยาภรณ์  โพธิ์เจริญ 
(ร่วมกับ นักศึกษา) 
 

0.20 

9 คณุลักษณะของบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร์ ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้  
อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
10 ความต้องการคุณลักษณะ

บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของผู้ ใ ช้บัณฑิต จังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ผศ.การันต์  เจรญิสุวรรณ  
อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา 

0.20 

11 แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลลาน
ดอกไม้ อ าเภอเมืองจังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศ
ไทย 4.0 วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

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

0.20 

12 แนวทางการพัฒนาการ
ด า เ นิ น ง านของชม ร ม
ผู้สูงอายุต าบลท่าขุนราม  
อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

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

0.20 

13 ความสามารถเชิงพลวัต 
การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางการ
แข่งขัน 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ร ะ ดั บ ช า ติ  เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 0.20 

14 การตรวจจับการบุกรุกโดย
ใ ช้ เอดาบูทเอ็มวันและ
คั ด เ ลื อ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ร ะ ดั บ ช า ติ  เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์
อ.มนตรี  ใจแน่น 
ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 

0.20 

15 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของการปลูก
ข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัยและแบบ
เกษตรอินทรีย์  
กรณีศึกษา: ต าบลหนอง
หลวง อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจั ย
ร ะ ดั บ ช า ติ  เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
16 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

สินค้าการเกษตรปลอดภัย
ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์
...แม่ หนองหลวง ต าบล
หนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจั ย
ร ะ ดั บ ช า ติ  เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

อ.วีรวรรณ  แจ้งโม ้ 0.20 

17 การสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจภูมิปญัญาศลิปกรรม
สกุลช่างก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติการสื่อสาร
เพื่ อการพัฒนาเพื่ อการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 กันยายน 
2561 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 0.20 

18 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

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

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 0.20 

19 ผลของการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้กรณีศึกษา ที่มี
ต่ อผลสั มฤทธิ์ ท า งการ
เรียนวิชาการพัฒนาภาวะ
ผู้น าและความพึงพอใจต่อ
การเรียนของนักศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร 

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

อ.ประภสัสร  กลีบประทุม 0.20 

20 แนวทางการพัฒนาการ
จัดการทางธุรกิจของ
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึง
เสือเต้น ต าบลยางสูง  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

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

อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
อ.พัตราภรณ์  อารีเอื้อ 

0.20 

21 ต้นทุนและผลตอบแทนใน
การปลูกกล้วยไข่ในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร
กรณีศึกษาต าบลสระแก้ว 
อ า เ ภอ เ มื อ ง   จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

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

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

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
22 แนวทางการสร้าง

ความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนในงาน
ประชาสมัพันธ์ ของ
หน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-19 ตุลาคม 
2561 
 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 0.20 

23 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การท านาข้าว
อินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง 
ประเทศไทย 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อ.ธัญรดี  บุญปัน 
นายณัฐพล  วรรณส์ุทธะ 

0.20 

24 การบริหารจัดการกลุ่ม
ผ ลิ ตภัณฑ์ แปรรู ปข้ า ว
สร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้ง
ไก่ ต าบลนาบ่อค า จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
ดอกแก้ว  พุทธรักษา 
ณัฐมล  วีระศัย 
ลัดดา  รุ่งกลิ่น 

0.20 

25 แนวทางการพัฒนาการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์กระยา
สารทแม่สนอง ต าบลลาน
ดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
สกาวเดือน  เปลี่ยนแซ 
ธัญลักษณ์  ทิมทัย 
พิมวิไล  ธรรมขันทูน 
นภาพร  พุ่มน้อย 

0.20 

26 การพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายตะกร้าแฮนด์เมด
ของกลุ่มสตรี บ้านศรีโยธิน 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

อ.ธัญรดี  บุญปัน 
เจนจิรา  เตจ๊ะ 
นันทิมา  แก้วตั้ง 
อชิรญา  พลยงค ์

0.20 

27 แนวทางการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน : 
กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล ท่ า ขุ น ร า ม 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ราช
ภัฏวิจัย 5 วันที่  2-5 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
อ.นงลักษณ์  จิ๋วจู 

อ.ทิพย์วรรณ  ศิบญุนันท์ 

อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน 
อ.กันยา  มั่นคง 

0.20 

28 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดในการผลิต
ดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี 
บ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพ
นคร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

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

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
29 การจัดกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการ
เรียนรายวิชาหลักการลงทุน
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ของนั กศึ กษาหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

อ.ศิริพร  โสมค าภา 0.20 

30 แนวทางการพัฒนาตลาด
บ้านคลองแม่ลาย ต าบล
คลองแม่ลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

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

0.20 

31 ผลของการจัดการเรียนรู้
แบบบู รณาการกั บการ
ท างานที่มีต่อมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ในรายวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

ผศ.การันต์  เจรญิสุวรรณ 
อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา 

0.20 

32 แนวทางการส่งเสริมการ
ท่ อ ง เที่ ย วต าบลท่ า ไ ม้  
อ า เ ภอพร านกระต่ าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ราช
ภัฏวิจัย 5 วันท่ี 2-5 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

อ.ประพล  จิตคติ  
อ.ศิริพร  โสมค าภา  
อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
อ.พิมผกา  วงศ์กองแก้ว 

อ.อนันธิตรา  ดอนบรรเทา 
ดร.คุนญัญา  เบญจวรรณ 
 
 

0.20 

33 ความพึงพอใจของ
ประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้
บริการรา้นธงฟ้าประชารัฐ 
ต าบลอ่างทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

อ.ประพล  จิตคต ิ
จิราภรณ์  เรียบฮวด 
วิลัยวรรณ  จันทร์ทา 
นฤมล  พิลาพันธ์ 

0.20 

34 การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสด
ของ เกษตรกร  หมู่ ที่  3 
ต าบลสระแก้ว  อ า เภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

อ.ประพล  จิตคต ิ
สุปราณี  ตาแปลง 
อนุวัต  ค าชู 
วิษณุ  ฟักกลิ่ม 

0.20 

35 แนวทางการพัฒนาจิต
บริการของพนักงานสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

ผศ.อมรา  ครองแก้ว 
ชฎาพร  โชติราดาภาณ ์

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
36 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชน

บ้านหนองปิ้งไก่แบบสอง
ระบบ 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

เรขา อรัญวงศ ์
ผศ.ชาลี  ตระกูล 
ณรงค์  ตระกูล 

0.20 

37 แนวทางการพัฒนากลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ต าบลวัง
ควง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

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

0.20 

38 การพัฒนากิจกรรมและ
เส้นทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท่าขุนราม ต าบลท่า
ขุ น ร า ม  อ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 

0.20 

 

ตารางท่ี 7  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน    
     รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ 
     ที่ไม่อยู่ในฐาน ในปีงบประมาณ 2562  
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 The management of 

cultural capital with 
people’s participation: A 
case of rice porridge 
tradition 

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

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 0.40 

2 The guideline for 
practicing contemporary 
performances of children 
and youth group in 
Kamphaeng phet Province 

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

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 0.40 

 

ตารางท่ี 8  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
               ที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 2 ในปีงบประมาณ 2562 
 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี

ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจและ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี 
สถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้
ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วารสารพิกุล ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

รศ.ดร.ปาจรยี์  ผลประเสริฐ 0.60 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
2 แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา  ใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

วารสารกฎหมายสุ ขภาพและ
สาธารณสุข ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 
– เมษายน 2561ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

รศ.ดร.ปาจรยี์  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

0.60 

 

ตารางท่ี 9  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
               ที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 ในปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 บริหารจดัการชมรมผู้สูงอายุ 

อย่างไรให้ส าเร็จ 
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่12 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รศ.ดร.ปาจรยี์  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

0.80 

2 แบบจ าลองสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
ในประเทศไทย 

วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต (Journal of 
Community Development 
and Life Quality) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
(สกอ.) ฉบับท่ี 1 มกราคม-
เมษายน 2561 
 
 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวญิญู 
ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญญ ู

0.80 

3 ความสั มพั นธ์ เ ชิ งสาเหตุ ของ
วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการ
ความรู้ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

วารสารวิทยาการจดัการสมัยใหม่ 
(Journal of Modern 
Management Science : 
JMMS) ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
มกราคม – มิถุนายน 2561 
 
 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวญิญู 
 

0.80 

4 การสร้างความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการ
สร้างภมูิคุ้มกันปัญหายาเสพตดิ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 

วารสารบัณฑิตศึกษา หาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รา ชูปถั มภ์  ปี ที่  12  ฉบับที่  3 
กันยายน – ธันวาคม 2561 

รศ.ดร.ปาจรยี์  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

0.80 

5 ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา รายวิชาการรเิริม่และ
จัดการธุรกจิขนาดย่อม 
 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – เมษายน 2561 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร ์ 0.80 
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ตารางท่ี 10 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 การวิจัยนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 1.00 
2 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 1.00 
3 วิชาการรายงานการเงินและการวิเคราะห์ ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 1.00 
4 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพ่ือการศึกษา ผศ.จักรพันธ์  หว้าจ้อย 1.00 

 

 จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยท่ีอาจารย์ในคณะตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี  พ.ศ.2562 
 

แหล่งตีพิมพ์ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 
ค่าน้ าหนัก .20 38 74.51 
ค่าน้ าหนัก .40 2 3.92 
ค่าน้ าหนัก .60 2 3.92 
ค่าน้ าหนัก .80 5 9.80 
ค่าน้ าหนัก 1.00 4 7.85 

รวม 51 100.00 
 

เครือข่ายด้านการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ  ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย  ดังนี้ 

 

ล าดับ ข้อตกลงร่วมกัน 
(ชื่อเต็ม) 

สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม หมาย
เหตุ 

1 เครื อข่ ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ทางด้ าน
วิชาการและมีเวที
ส าหรับน าเสนอ
ผลงานด้านวิจัย 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน 

คณะวิ ทย ากา ร
จัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 8 
สถาบัน 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้าน
วิชาการและมี
เ ว ที ส า ห รั บ
น าเสนอผลงาน
ด้านวิจัย 

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้  

      1. คณะฯ มีการจัดท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน  ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการด้านการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ด้านอ่ืน ๆ  โดยคณะฯ จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย ดังนี้ 
               1.1)  คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ปีละ 30,000 บาท 
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               1.2)  คณะฯ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
               1.3)  คณะฯ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส่ง
บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ 
               โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่เป็นเครือข่ายจะผลัดกันเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งในปี พ.ศ.2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (8 th National and 1 st International 
Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 
       2. คณะฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 

3. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิทยาการจัดการ   ได้ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการชุมชน

ร่วมกับชุมชนตามโครงการต่างๆ  (งบประมาณภายในและภายนอก) ดังนี้ 
 

3.1 โครงการตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) / 
โครงการตามพระราชด าริ / โครงการตามศาสตร์พระราชา 

ล าดับ โครงการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

38,000  

 

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) 
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) / โครงการตามพระราชด าริ / โครงการตามศาสตร์พระราชา จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 

3.2 โครงการบริการวิชาการชุมชนอ่ืนๆ  

ล าดับ โครงการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ 
 

80,000  

2 ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 

306,000  

3 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชน 
 

200,000 
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ล าดับ โครงการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

38,000  

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 

38,000  

6 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 

38,000  

7 พัฒนาทักษะการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล 
 

38,000  

8 โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 

38,000  

9 การเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน 
 

38,000  

10 โครงการให้บริการวิชาการชุมชนด้านการบริหารจัดการ 
 

38,000  

3.3. เครือข่ายด้านการบริการวิชาการชุมชน 
 

คณะวิทยาการจัดการ  มีการสร้างเครือข่ายด้านด้านการบริการวิชาการชุมชน  โดยมีการลงนามความ
ร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกันในบริการชุมชน ดังนี้ 

 
 

ล าดั
บ 

ข้อตกลงร่วมกัน 
(ชื่อเต็ม) 

สรุป
สาระส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า
ศักยภาพประชาชน
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน 

พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้ า น
การบริหารจัดการ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขุนราม 
-  ส า น ัก บ ร ิก า ร
วิชาการและจัดหา
รายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
-  คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขุนราม 
-  ส า นั ก บ ริ ก า ร
วิชาการและจัดหา
รายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 -  คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. พัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. พัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศั กยภาพ  
ด้านการสื่อความหมาย 
4. พัฒนาศักยภาพ
ด้ านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 
6. กิ จกรรมทดลอง
ศักยภาพของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 

 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันจัดโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  
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1. คณะวิทยาการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการ
นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 “เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน” ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยโปรแกรม
วิชาฯ ของคณะวิทยาการได้จัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ชม 

2. คณะฯ ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนภายใต้การดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขุนราม ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวชุมชน  2) คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู ่ชุมชน 
3) โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 5) โครงการให้บริการวิชาการชุมชนด้านการบริหารจัดการ  

3. คณะฯ ร่วมกับส านักบริการจัดหารายได้และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม
ในการจัดตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของประชาชนในต าบลท่าขุนราม และเพื่อให้ประชาชนในต าบล  
ท่าขุนรามมีรายได้เพ่ิมข้ึน ในชื่อ “ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถี ที่ท่าขุนราม”  

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิทยาการจัดการ  ได้ด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณภายในและภายนอก) ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 วิทยาการลอยกระทง 10,000  
2 สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ (ท าบุญใส่

บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และท าบุญคณะ) 
10,000 

 

3 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 15,000  

4 ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 5,000  

5 บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพ่ีวิทยาการจัดการ -  
6 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา -  

 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะได้มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 15,000  
 

งานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะได้มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์

คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย จ านวนงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
1 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทาง

การท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม 
ต าบลท่ าขุนราม อ า เภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

67,848 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 

2 The management of cultural 
capital with peoples 
participation: A case of rice 
porridge tradition 

- 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

 

เครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมีการสร้างเครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยมี

การลงนามความร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกัน ในการท านุบ ารุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

(ชื่อเต็ม) 
สรุป

สาระส าคัญ 
หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ส่งนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้า
ร่วมกิจกรรมราชภฏัลอย 
กระทง “ลอยกระทงวิถีไทย 
ห่มสไบไรโ้ฟม”  

นักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมราชภฏั
ลอยกระทง “ลอย
กระทงวิถีไทย หม่
สไบไร้โฟม”  

 

2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 

ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมราชภฏั
ลอยกระทง “ลอย
กระทงวิถีไทย หม่
สไบไร้โฟม”  

 

3 ประกวดกระทงประเภท
สวยงาม  

 

ได้รับรางวัล
ชมเชย 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมราชภฏั
ลอยกระทง “ลอย
กระทงวิถีไทย หม่
สไบไร้โฟม”  

22 พ.ย. 61 

4 ส่งตัวแทนนักศกึษาเข้าร่วม
การประกวดแสดง
ศิลปวฒันธรรมสร้างสรรค์ 
ในโครงการถนนวัฒนธรรม 
“วันราชภฏั ถนน
วัฒนธรรม” 

ได้รับรางวัล
ชมเชย  
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

การประกวดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ใน
โครงการถนน
วัฒนธรรม “วัน
ราชภฏั ถนน
วัฒนธรรม 

14 ก.พ. 62 
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ล าดับ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

(ชื่อเต็ม) 
สรุป

สาระส าคัญ 
หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม หมายเหตุ 

5 การประกวดมารยาทไทย โดย
จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดในระดับอุดมศึกษา 
(ทั่วประเทศ) ครั้ง 6 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  

ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2  

ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
อนุรักษ์ 
เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมไทย 

20-21 ก.ย.61 
ณ  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

6 น านักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

น านักศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา วัดวัง
ยาง อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

10 ก.ค. 62 

7    - ตัวแทนนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการเข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยวิชาการใน
ต่างประเทศ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาและเทคนิคสิบ
สองปันนา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

  - ตัวแทนนักศึกษาของ
คณะได้ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ในต่างประเทศ 

น าเอา
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยไปเผยแพร่
กับนานา
ประเทศ เช่น 
ประเทศกัมพูชา 
ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
เป็นต้น 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

งานวิเทศและ
กิจการอาเซียน 

- กิจกรรมค่าย
วิชาการใน
ต่างประเทศ 
 

- โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
วัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ 

4-9 มิ.ย. 61 

8 น านักศึกษาเข้าเรียนรู้วิถี
ชุมชน 

นักศึกษาได้
เรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติการท า
บายศรีปากชาม 
การท าอาหาร
พืน้บ้าน ศึกษา
แหล่งเรียนรู้
โบราณสถาน 
แลกเปลีย่น
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
พื้นบ้าน 

หมู่บ้านวังพระ
ธาตุ ต.ไตรตรึงษ ์
อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

โครงการ
วิทยาการเรียนรู้
สู่วิถีชุมชน 

23 ก.พ. 62 
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5.  การบริหารจัดการ 

5.1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
   คณะวิทยาการจัดการมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยสามารถ

แบ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
 

5.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย แยกตามด้านต่างๆ ได้แก่ 
 

ล าดับ ชื่อระบบสารสนเทศ ข้อมูลรายละเอียดของระบบ 
ด้านการเรียนการสอน 

1 ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ 
และวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 

ผลการเรียนออนไลน์ และการจัดท า มคอ. 

2 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
(E-Learning ) 

การเรียนการสอน  ออนไลน์ 

3 พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา ใบรายชื่อนักศึกษา 
4 ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน ตรวจสอบข้อมูลตารางสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1 ระบบปฏิทินกิจกรรม  (e-Calendar) ก าหนดการจัดกิจกรรม 
2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน (e-

advisor) 
ระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ด้านการวิจัย 
1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

งานวิจัย 
ระบบส าหรับผู้บริหารในการพิจารณางานวิจัยในคณะ 

2 ระบบสืบค้นรายงานการวิจัย ระบบที่ช่วยในการค้นหารายงานวิจัยต่างๆ 
3 ฐานข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายชื่อนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ 
4 ระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะ ข้อมูลงานวิจัยของคณะ 
5 ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบส าหรับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
6 ระบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ด้านการบริการวิชาการ 
1 ระบบรายงานผลบริการวิชาการ ระบบส าหรับรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน

บริการวิชาการแต่ละไตรมาส 
ด้านการบริหารจัดการ 

1 ระบบการบริหารงานบุคคล (e-
Personal) 

ขอนุญาตไปราชการ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย 

2 ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบการรับ-ส่ง หนังสือภายนอก ภายใน 
 ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Binary Documents) 
เป็นระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ 
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ล าดับ ชื่อระบบสารสนเทศ ข้อมูลรายละเอียดของระบบ 
3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

และการตัดสินใจ (KPRU MIS) 
เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถน าข้อมูล
จากส่วนกลางไปแสดงผล ข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง 

4 ฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพฯ 
(CHE QA ONLINE SYSTEM ) 

บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 

5 ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพ 

จัดเก็บเอกสารและหลักฐานงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ     (E-PAR) 

เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ด้านการเงิน 
1 ระบบบัญชี 3 มิติ  (ระบบ 3D GF 

KPRU) 
ระบบที่รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณด้านแผนงาน
และการเงิน การจัดท าซื้อจ้าง ใบยืมเงินทดลอง 
ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือ บันทึกโครงการงบประมาณ 

 

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร
คณะฯ และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อระบบสารสนเทศใน  5 ด้านผ่านทางหน้าเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านการเงิน โดยมีผลระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดัง
รายละเอียดตารางต่อไปนี้  

 

ระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านการเรียนการสอน 4.19 มาก 
2.ด้านการบริหารจัดการ 4.17 มาก 
3.ด้านการวิจัย 4.15 มาก 
4.ด้านการเงิน 4.15 มาก 
5.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.13 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 มาก 
 

จากข้อมูลการส ารวจความประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรคณะฯ และนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรคณะฯ และ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศดา้น
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) ด้านการวิจัยและด้านการเงิน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) 
และด้านศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) ตามล าดับ  
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5.1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะ ได้แก่ 
1) การพัฒนาเว็ปไซต์คณะ เพ่ือการประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร ข่าวสาร และ

กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพกิจกรรม ผลงานนักศึกษา และการด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ เป็นต้น 

2) ระบบการจัดส่ง มคอ.3 และมคอ.5 เพ่ือเป็นการติดตามรายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนสอดคลองและเป็นไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร และการรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา 

3) ระบบสารบรรณเพ่ือการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นการลด
การประชุม ลดเอกสาร ลดเวลาที่จะต้องใช้ในการเวียนหนังสือ 
  นอกจากนี้ คณะยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เช่น ระบบ 
Line Facebook หรือทาง Email เพ่ือความคล่องตัวและความรวดเร็วในการสื่อสาร 

 

5.2 การพัฒนาบุคลากร 

 คณะมีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจ าปี 2561 – 
2565) และมีโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผน  ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
:  

     พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเชี่ยวชาญในอาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

  พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาการจัดการ 
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีคุณภาพและก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทุกระดับ 
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจ 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
2. ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

 

  เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองและความก้าวหน้าในสายงาน 
2. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
61 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส่ ง เสริ มให้
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

1.  ร้ อยละของ
บุคลากรที่มีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 
 

ร้อยละ 100 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.  เสริ มสร้ า ง
สมรรถนะด้าน
การวิจัย 

1 .  จ านวนเงิ น
สนับสนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ 

ทุน 2 1. สนับสนุนทุนวิจัย 
2. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย และ
การเขียนบทความ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
61 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
การท างาน 

1. จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการ
ท างาน 

เรื่อง 1 1. จัดการความรู้ 
2. น าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
ทุกโปรแกรมวิชา/ 
ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
61 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ 
และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

1. ระดับผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพ
ชี วิ ต สวั สดิ การ 
และสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

คะแนน 3.51 โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี / 
ส านักงานคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

 2. จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

คน 2 1. โครงการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร 
2. การตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี 
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แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  สายสนับสนุน 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
61 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส่ ง เสริ มให้
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

1.  ร้ อยละของ
บุคลากรที่มีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

2. เสริมสร้าง
สมรรถนะด้าน
การวิจัย 

2. จ านวนทุนวิจัย
ในปีงบประมาณ 

ทุน 2 โครงการสนับสนุน
ทุนวิจัยสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
61 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
การท างาน 

1. จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการ
ท างาน 

เรื่อง 1 1. จัดการความรู้ 
2. น าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
ทุกโปรแกรมวิชา/ 
ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
61 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต สวั สดิ การ 
และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

1. ระดั บผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมใน
การปฏิ บั ติ งาน
ให้กับบุคลากร 

คะแนน 3.51 โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี / 
ส านักงานคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

 2. จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

คน 2 1. โครงการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร 
2. การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี 

  

คณะวิทยาการจัดการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มีทรัพยากรมีเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและ
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ปริมาณ ในการมีทรัพยากรบุคลากรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์  ดังแสดงในภาพ   

 
 

 
 
 
 
  

ทั้งนี้ ทางคณะได้ (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการทางคณะได้วางแผนในการที่ให้ได้มาซึ่งคณาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 ท่านและมีคุณสมบัติตามที่ 
สกอ.ก าหนด ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพิจารณาเพ่ือวางแผนและจัดอัตราก าลังร่วมกับมหาวิทยาลัย 
(2) การจัดก าลังคนได้มีการสรรหาอย่างเป็นทางการตามระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหาอย่างไม่เป็น
ทางการโดยคณะและสาขาวิชา ส่วนการคัดเลือกนั้นเป็นไปตามระบบการสอบเข้าของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยการรับสมัคร การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร การสอบวัดความรู้ ภาค ก ข และ ค และการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยทางคณะได้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบในรายวิชาของสาขาและร่วมเป็น
คณะกรรมการสัมภาษณ์และประเมินการสอบสอนของบุคลากรสายวิชาการ ส าหรับสายสนับสนุนทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังตามมาตรฐานเท่ากันทุกคณะ ส่วนการจัดคนเข้าท างานในงาน
ต่างๆ ของคณะได้มอบหมายโดยผ่านรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานภายใต้รองคณบดีแต่ละท่าน 
และแต่งตั้งหัวหน้างานตามความเหมาะสมและท าหนังสือเวียนเพ่ือให้คณาจารย์เลือกท างานที่ตนถนัดตาม
ภาระงานต่าง ๆ ของคณะที่ก าหนดไว้ (3) การฝึกอบรมและพัฒนา ในมีนโยบายให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนาทั้งด้านสายวิชาการและสายวิชาชีพตามศาสตร์หรือภาระงานที่บุคลากรรับผิดชอบ สนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาของตนเอง
และในส่วนของการพัฒนาเพ่ือให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ทางคณะได้มีโครงการที่ส่งเสริมความรู้ 
และการให้ค าปรึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  และนอกจากนี้ยังใช้วิธีการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
อาจารย์ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น 
นอกจากนั้น ทางคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
สายวิชาการได้รับงบประมาณ 5,000 บาทต่อคน สายสนับสนุนได้รับงบประมาณ 3,000 บาทต่อคน ในการที่
จะเลือกพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ (4) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดขอบ
โดยตรง ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ แต่แก้ปัญหาโดยการเข้ารับการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยจัด หรือแหล่งที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมร่วมด้วย (5) การประเมินผลปฏิบัติงานคณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลโดยใช้ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย (A1-A4) (ปีละ 2 
ครั้ง)  และ (6) การรักษาความสัมพันธ์ คณะได้มีการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เช่น งานปีใหม่ งานท าบุญ และการจัดของเยี่ยมส าหรับบุคลากรที่คลอดบุตร ตลอดจนมี
การสร้างแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าการวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ ในการ

การวางแผน
ทรัพยากร
มนุษย์  

 

(1) 

การจัดคน
เข้าท างาน 

 
 

(2) 

การ
ฝึกอบรม

และพัฒนา 

 

(3) 

การจ่าย
ค่าตอบแทน 

 
 

(4) 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
 

(5) 

การรักษา
ความสัมพันธ์ 

 
 

(6) 
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ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยจะติดตามตามแผนที่วางไว้ ส่วนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใช้
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2561- 2565 โดย
คณะได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
 1) แผนบริหารบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนด้านวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล โดย
ส ารวจข้อมูลรายบุคคลแล้วน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ   
 2) แผนบริหารบุคลากรสายสอนด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล โดยส ารวจ
ข้อมูลรายบุคคลแล้วน ามาจัดท าเป็นแผนระดับคณะ  
 3) แผนความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเป็น
รายบุคคล โดยส ารวจข้อมูลรายบุคคลแล้วน ามาจัดท าเป็นแผนระดับคณะ   
 4) แผนกรอบอัตราก าลังสายสอนและสายสนับสนุน โดยแต่ละโปรแกรมวิชาได้ส ารวจข้อมูล
ความต้องการและด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งสายสอนและสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน ส่วน
ส านักงานคณบดีด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน แล้วคณะรวบรวมน ามา
จัดท าเป็นแผนระดับคณะ 
 5) แผนความต้องการในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก โดย
พิจารณาจากแบบส ารวจการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการร่วมด้วย 
 ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งแผนระยะ 5 ปี (2561-2565) และแผน
ประจ าปีงบประมาณนั้นได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบของแต่ละกลยุทธ์ไว้
อย่างชัดเจน  
 คณะฯ มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน โดยคณะได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุกปี แล้วน า
ผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2562 นั้น 
คณะได้ด าเนินการประเมินผลและสรุปการประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ คือ  
 1)  ด้านอัตราก าลัง ก าหนดให้ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการก าหนดให้
อย่างน้อยมีจ านวน 5 คน ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปีนั้น  
 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย   
 2.1)  ผลักดันให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   
 2.2)  ก าหนดให้สายสนับสนุนและสายสอนเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่ตรง
สาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 2.3)  อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ
อบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของ
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด   
 2.4)  บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน ในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 
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 คณะฯ ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน ดังนี้ 

1) ด้านอัตราก าลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการก าหนดให้อย่างน้อย
มีจ านวน 5 คน ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2561 ดังนี้     

    โปรแกรมวิชาบัญชี                 มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  6  
คน 
    โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป    มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  8  
คน 
    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  5  
คน 
    โปรแกรมวิชาการตลาด             มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  6  
คน 
    โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ       มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  5  
คน 
    โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  5  
คน 
    โปรแกรมนิเทศศาสตร์              มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  6  
คน 
    โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวฯ       มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการ  จ านวน  5  
คน 

    ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติในด้านอัตราก าลัง ร้อยละ 100 
ทั้งนี้ ในปีการศึกษาถัดไป 2562 มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการจ านวน 2 คน คือ ผศ.อมรา ครอง

แก้ว และ ผศ.วรภรณ์  โพธิ์เงิน โปรแกรมการบัญชี ซึ่งทางคณะได้ทีการท าบันทึกข้อความ ขอบรรจุแต่งตั้งอาจารย์
ในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ จ านวน 2 
อัตรา  
  2) ด้านการพัฒนาบุคลากร : 
       2.1) ผลักดันให้อาจารย์ของคณะฯ ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน นั่น
คือ 1. อาจารย์ ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง และ อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ ทั้งนี่ ยังมีอาจารย์ที่
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและยังไม่จบการศึกษาอยู่ จ านวน 9 คน ซึ่งคณะฯ มีส่วนในการผลักดันให้
อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณะฯ ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น 
คณะได้ส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

โปรแกรมวิชา 
ปีท่ีแสดงความต้องการศึกษาต่อ ป.เอก หมายเหตุ อาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกและยังไม่ส าเร็จการศึกษา ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
การบัญชี - 1 1 - 2 1. อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 
การจัดการทั่วไป   - - 1 - - 1. อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - 1 3  
การตลาด - - 1 - -  
เศรษฐศาสตร์ฯ - 1 - - 1 1. อาจารย์ชญาญ์นันท์ ศิริกิจเสถียร 
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โปรแกรมวิชา 
ปีท่ีแสดงความต้องการศึกษาต่อ ป.เอก หมายเหตุ อาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกและยังไม่ส าเร็จการศึกษา ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
การเงินการ
ธนาคาร 

- - 1 - 1 1. อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา 
2. อาจารย์ศิริพร โสมค าภา 

นิเทศศาสตร์             1 - - - - 1. อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง 
2. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน 

การท่องเที่ยว 
และการโรงแรม 

1 - - - 2 1. อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง 
2. อาจารย์ประพล จิตคติ 

  

ในปีการศึกษา 2561  มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน คือ รศ.ดร.ณัฐรดา 
วงษ์นายะ และ รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา ส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ จ านวน 2 คน คือ 1. ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย 
และ ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง ทั้งนี้ คณะได้ท าการส ารวจความต้องการส่งผลงานวิชาการของบุคลากรสายสอน
คณะวิทยาการจัดการ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

สาขาวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 
1. บัญชี 2 - 2 - - - - - 1 - 
2. การตลาด 2 - - - - 1 - - - - 
3. การเงินการ
ธนาคาร 

4 - - - - - - - - - 

4. เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

1 1 - 1 - - 1 1 - - 

5. การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

1 - - - - - - - 1 1 

6. การจัดการทั่วไป 4 - - 1 - 1 - - - 1 
7. นิเทศศาสตร์ - 2 - - - - - 1 2 - 
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 - 2 - - - - - - - 

รวม 16 3 4 2 0 2 1 2 4 2 
 

นอกจากนั้น ยังมีอาจารย์ที่ส่งผลงานวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจและประเมินผล โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 17 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจและประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ล าดับ ผู้เสนอขอ สาขา ปีท่ีน าเสนอ ก.พ.อ. 
1 อ.ประพล  จิตคติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2559 
2 อ.สุภาภรณ์  หมั่นหา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2561 
3 อ.จิระ ประสพธรรม การตลาด 2561 
4 อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน การตลาด 2561 
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ล าดับ ผู้เสนอขอ สาขา ปีท่ีน าเสนอ ก.พ.อ. 
5 อ. ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง การจัดการทั่วไป 2561 
6 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ การจัดการทั่วไป 2561 
7 อ.พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ การจัดการทั่วไป 2561 
8 อ. ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ การจัดการทั่วไป 2561 
9 อ.ชลธิชา แสงงาม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 
10 อ. ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 
11 อ.ศิริพร  โสมค าภา การเงินและการธนาคาร 2561 
12 อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล การเงินและการธนาคาร 2561 
13 อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา การเงินและการธนาคาร 2561 
14 อ. ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ การเงินและการธนาคาร 2561 
15 อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2561 
16 อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว การบัญชี 2561 
17 อ.วรางค์  รามบุตร การบัญชี 2561 

  

 ระดับรองศาสตราจารย์  จ านวน 2 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจและประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ล าดับ ผู้เสนอขอ สาขา วันที่น าเสนอ ก.พ.อ. 
1 ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม การตลาด 2561 
2 ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู การจัดการทั่วไป 2561 

  
 ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารย์ที่ส่งผลงานวิชาการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 100 
       2.2) ก าหนดให้สายสนับสนุนและสายสอนเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองาน
ที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้สายสอนรายละ 5,000 บาท และสาย
สนับสนุนรายละ 3,000 บาท โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1) บุคลากรสายสอน จ านวน 44 คน ที่เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขา
หรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2.2) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน ที่เข้าเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่
ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   นอกจากนั้น คณะยังมีการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
หลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับสายสนับสนุน 
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย โครงการค่ายพัฒนาชุดโครงการวิจัย กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและจิตบริการ
ที่เป็นเลิศ (สู่ความส าเร็จขององค์การ) กิจกรรมอบรมแบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรม
เสริมสร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก พลิกภาพลักษณ์ เป็นต้น การด าเนินงานทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารของคณะที่มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาและคอยแนะน าให้ผลงานมีความถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ ์
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5.3 แผนพัฒนาหน่วยงาน 

     ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ ่งแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1. การประชุมคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค และจัดท า
แผนพัฒนาคณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องในระดับ
มหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบ
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน   

2. การประชุมที่ปรึกษา รองคณบดี และหัวหน้างานเพ่ือให้จัดท าโครงการในการพัฒนางาน 
พัฒนานักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายและจัดท าโครงการในระดับคณะ หรือกระตุ้นให้โปรแกรมวิชาท า
โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เป็นปัญหา โครงการที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะ ฯลฯ 

3. แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2565  ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร สาระส าคัญของแผนพัฒนาคณะ ดังนี้  

ปรัชญา :  บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 

ปณิธาน : สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ 
คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
4. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

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

อัตลักษณ์ :   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

นิยาม:   
1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมี

ทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  

2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด 
การแสดงในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

เอกลักษณ์ :  บัณฑิตจิตบริการ 
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สว่นรวมด้วยความ

ประทับใจ 
 

วัฒนธรรมองค์กร : 
เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

      3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย

พันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น 

1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได ้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าผลงานวิชาการ 

งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น 

1.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
2. การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพและ
มีคุณธรรม 

 

2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม
และเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย ์
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน  

สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 
4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย 
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3. พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการคณะให้ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล 

 
 

3. มีการบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจดัการทีด่ ี
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนา

องค์กร  
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการจัดหารายได้ 

 

5.4 การบริหารงบประมาณ (มีการด าเนินการหรือวิธีการอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล) 

คณะมีวิธีการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเริ่มตั้งแต่ขั้น
แผนงานจนถึงขั้นการก าหนดเป็นงบประมาณ และในการจัดท าแผนงานและงบประมาณ เพ่ือท าให้ได้เข้าใจ
ภาพรวมในการบริหารจัดการ เมื่อต้องลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนงานสามารถก้าวหน้าได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ อีกทั้งหากมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น จะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับคณะ  ตลอดจน
ก ากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการและการควบคุมงาน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับคณะวิทยาการจัดการด้วย 
  คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยแบ่ง
ประเภทงบประมาณออกเป็น 2 แหล่ง คือ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 

2. เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.บป.) 
  โดยการจัดสรรงบประมาณได้มีการจัดสรรตามแนวทางคู่มือการจัดท าขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดิน ปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ในปีงบประมาณ 2562 คณะประชุมผู้บริหารและประธานโปรแกรม เพ่ือจัดสรร
งบประมาณท่ีได้รับโดยที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินให้แต่ละโปรแกรมตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
   2. คณะให้แต่ละโปรแกรมวิชาจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี พร้อมทั้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยคณะฯ (คณบดีและรองคณบดี) จะท า
การตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมส่งไปยังกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพื่อ
อนุมัติเป็นรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  ต่อไป 
   3.  การเบิกจ่าย  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้ผู้รับผิดชอบโครงการท าการเบิกจ่ายเงิน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  และตรงตามไตรมาส 
  โดยทางคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าโปรแกรมวิชาร่วมกันพิจารณา
โครงการ และงบประมาณประจ าปี 2562 ภายใต้กรอบที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด และสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาการจัดการ โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ จ านวน 4,269,000 บาท แบ่งออกเป็น 
   1. เงินจัดสรร 824,400 บาท จ าแนกเป็นงบบริหารคณะ (น้ ามัน วัสดุการศึกษา ประกัน
คุณภาพการศึกษา นิเทศนักศึกษา และพัฒนางานวิจัย ) จ านวน 388,000 บาท พัฒนาบุคลากร จ านวน  
241,000 บาท บริหารหลักสูตร จ านวน 40,000 บาท กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 155,400 บาท      

2. เงินจัดสรรโดยตรง 1,035,720 บาท  ประกอบด้วย 
1. บ.กศ.         752,760 บาท  
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2. กศ.บป.             282,960 บาท 
3. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,408,880 บาท  ประกอบด้วย 

1. โครงการบริการวิชาการ            504,000 บาท  
    1.1 โครงการกลาง               500,000 บาท 
    1.2 โครงการของโปรแกรมวิชา ๆ ละ 50,000 บาท  
         จ านวน 8 โปรแกรมวิชา รวมทั้งสิ้น         400,000 บาท 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศ                 80,000 บาท 
3. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP       306,000 บาท 
4. จัดท าวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น           80,000 บาท 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ 
   ชุมชนเมืองจังหวัด          352,880 บาท 
6. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในนานาชาติ    100,000 บาท 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
   เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
   7.1 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม     400,000 บาท 
   7.2 โปรแกรมวิชา ๆ ละ 7,000 บาท  
         จ านวน 6 โปรแกรมวิชา รวมทั้งสิ้น            42,000 บาท 
    7.3 โครงการกลาง คณะ           8,000 บาท 
8. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน  
   ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาๆ ละ  
    10,000 บาท จ านวน 8 โปรแกรมวิชา รวมทั้งสิ้น       80,000 บาท 
9. ราชภัฏวิชาการ          50,000 บาท 
10. วิทยาการลอยกระทง           10,000 บาท 
 

ทั้งนี้ สามารถจ าแนกเป็นโครงการ จ านวน 90 โครงการ ตามแหล่งงบประมาณและแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 

ชื่องาน/โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ

รวม บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

55,500.00  1,718,880  1,774,380 

1. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารเพื่อชุมชน  3,000     3,000 
2. โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถ่ินรอย
ไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 12,500     12,500 

3. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

 40,000     40,000 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ปีการศึกษา 2561  การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก     79 
 
 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร | 79 

ชื่องาน/โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ

รวม บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 
4. พัฒนาทักษะการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล   50,000  50,000 
5. การเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน   50,000  50,000 
6. โครงการให้บริการวิชาการชุมชนด้าน
การบริหารจัดการ 

  50,000  50,000 

7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่
ชุมชน 

  50,000  50,000 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  50,000  50,000 

9. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน   50,000  50,000 
10. จัดท าวารสารการจัดการและการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  80,000  80,000 

11. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่
ชุมชน 

  50,000  50,000 

12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สู่ความเป็นเลิศ 

  80,000  80,000 

13. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  50,000  50,000 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน 

  500,000  500,000 

15. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดย
คณะวิทยาการจัดการ 

  306,000  306,000 

16. การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด
ก าแพงเพชร 

  352,880  352,880 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 

     

- - - - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

1,238,540 186,900 640,000  2,065,440 

1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

5,320    5,320 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ปีการศึกษา 2561  การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก     80 
 
 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร | 80 

ชื่องาน/โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ

รวม บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 
2. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ 

9,000    9,000 

3. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่
เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

5,000    5,000 

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และเสริมสร้างจิตอาสาส าหรับนักนิเทศ
ศาสตร์ 

7,000    7,000 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

10,000    10,000 

6. การศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ 11,000    11,000 
7. อบรมนักการเงินมืออาชีพ (เตรียมสอบ 
License) 

10,000    10,000 

8. พัฒนาทักษะทางการเงินและการ
ธนาคาร 

10,300    10,300 

9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพนักงาน
โรงแรมและมัคคุเทศก์ 

15,000    15,000 

10. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย 10,000    10,000 
11. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักการเงิน
การธนาคาร 

 3,960   3,960 

12. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 

15,100    15,100 

13. โครงการศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

45,940    45,940 

14. วิทยาการลอยกระทง   10,000  10,000 
15. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 30,400    30,400 
16. กีฬาระหว่างคณะ 60,000    60,000 
17. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 10,000    10,000 
18. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ 

4,680    4,680 

19. โครงการศึกษาดูงานด้านการเงินและ
การธนาคาร 

25,000    25,000 

20. ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 5,000    5,000 
21. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15,000    15,000 

22. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 15,000    15,000 
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ชื่องาน/โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ

รวม บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 
23. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

8,000    8,000 

24. ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาบุคลากร 
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 

110,080    110,080 

25. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และ
สานสัมพันธ์น้องพ่ีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

26,650    26,650 

26. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพการบัญชี 

15,500    15,500 

27. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพ
การแข่งขันให้กับนักศึกษา 

18,340    18,340 

28. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

 12,700   12,700 

29. ปัจฉิมนิเทศ-พ่ีพบน้อง 9,170    9,170 
30. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

20,000    20,000 

31. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 24,000   24,000 

32. โครงการประกวดมารยาทไทย
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

8,340    8,340 

33. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาค กศ.บป. 

 46,240   46,240 

34. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี 22,845    22,845 
35. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาค ปกติ 

46,240    46,240 

36. พัฒนาสมรรถนะวิจัย 38,000    38,000 
37. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
บริหารจัดการ 

 7,000   7,000 

38. การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย 

4,000    4,000 

39. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการ
ออกแบบส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ตลาด 

10,000    10,000 
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ชื่องาน/โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ

รวม บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 
40. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพ่ีการ
จัดการทั่วไป 

 20,000   20,000 

41. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและ
วิจัยคณะ 

25,000    25,000 

42. สานสัมพันธ์น้องพ่ีและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 

25,000    25,000 

43. แข่งขันทักษะทางการตลาด 10,000    10,000 
44. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 241,000    241,000 
45. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 15,000    15,000 
46. โครงการบริหารหลักสูตร 40,000    40,000 
47. ธุรกิจจ าลอง 9,000 6,000   15,000 
48. คุณรัก ลูกครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ 

10,000    10,000 

49. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

 15,000   15,000 

50. การจัดการความรู้ 5,000    5,000 
51. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางการตลาด 

10,000    10,000 

52. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการตลาด 

15,000    15,000 

53. โครงการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

20,000    20,000 

54. พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 

4,800    4,800 

55. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาการบัญชี 

25,200    25,200 

56. โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

 10,000   10,000 

57. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30,000    30,000 
58. สัมมนาทางการบัญชี โปรแกรมวิชาการ
บัญชี 

10,000    10,000 

59. อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี (Simulation) 

44,595    44,595 

60. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การสร้างภาวะผู้น า และมารยาทไทย 

15,000 12,000   27,000 
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ชื่องาน/โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ

รวม บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน อ่ืนๆ 
61.  ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ 

28,040 30,000   58,040 

62. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในนานาชาติ 

  100,000  100,000 

63. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

  50,000  50,000 

64. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่  21 ของ
นักศึกษา 

  80,000  80,000 

65. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน WIL 

  400,000  400,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

283,120 96,060 50,000  429,180 

1. บริหารจัดการโปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร 

15,000    15,000 

2. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี  83,500   83,500 
3. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 20,000    20,000 
4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และลื่อ
การเรียนการสอน 

 12,560   12,560 

5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนวการศึกษา 5,000    5,000 
6. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 30,000    30,000 
7. บริหารส านักงาน  (พัฒนาปรับปรุง
บริหารจัดการ) 

200,000    200,000 

8. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 13,120    13,120 
9. วิทยาการจัดการวิชาการ   50,000  50,000 

รวมเงินทั้งหมด 1,577,160 282,960 2,408,880  4,269,000 
 

5.5 การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
คณะมกีารติดตามการด าเนินงานต่างๆ และมีการรายงานผลการด าเนินงาน โดยแบ่งการติดตาม

ออกเป็น 2 ประเภทตามโครงสร้างการบริหาร คือ 1) การติดตามการด าเนินงานของโปรแกรมวิชา โดยติดตาม
ผ่านหัวหน้าโปรแกรมวิชา 2) การติดตามการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร โดยติดตามผ่านหัวหน้างาน
ตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยติดตามตามล าดับขั้นของการบริหาร คือ 
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1. ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานจากล่างขึ้นบน กล่าวคือ จากคณาจารย์และบุคลากร
ตามสายบังคับบัญชา หัวหน้างานหรือหัวหน้าโปรแกรม รองคณบดี และคณบดี โดยมีที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

2. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการให้มีการรายงานผล ตลอดจนปัญหา และวิธีการ
แก้ไขปัญหาตามไตรมาส โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

3.  ยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ประสิทธิผล (Effectiveness)  ในการบริหาร
งบประมาณและโครงการ ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

4. ใช้ข้อมูลและรายงานโครงการในการตัดสินใจผลการด าเนินงานต่าง ๆ  
  5. สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานทุกระดับ เพ่ือให้มีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมเสนอความเห็นและร่วมตัดสินใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันในการรวมพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ    

6. การประชุมทีมที่ปรึกษา รองคณบดี หัวหน้าโปรแกรม หัวหน้างาน เพ่ือน าข้อมูลผลการ
ติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มาพัฒนาคณะ และเป็นข้อมูลในการท าแผนพัฒนาคณะในปีถัดไป 

 

5.6 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการจัดท า

ผลงานวิจัย 
ได้มีการจัดท าค่ายพัฒนาผลงานวิชาการและการวิจัย 
โดยการรับสมัครอาจารย์ที่จะท าผลงานทางวิชาการส่ง 
และมีการเชิญผู้ที่ได้ผ่านผลงานทางวิชาการ และ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการส่งผลงานทางวิชาการมาให้
ข้อเสนอแนะในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ตลอดจน
มีพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาการท าผลงานทางวิชาการ 

2. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
และนักศึกษามีน้อย 

มีการจัดตั้งงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมและประสานกับ งานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาต่างๆ  

3. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในการ
บริหารจัดการและพัฒนาในระดับคณะมี
น้อย เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 

การจัดหารายได้เพ่ือการบริหารจัดการ ทั้งจากแหล่ง
งบประมาณภายในและภายนอก ได้แก่ 
    - โดยการพัฒนาคณะร่วมกับงบประมาณโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้งบประมาณร่วมกัน และ
ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าในการสบทบทุนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่างๆ 
    - โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน
การด าเนินงานในระดับคณะ เช่น ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานพัฒนา
ชุมชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
    - โดยการขอสนับสนุนเงินจากเครือข่ายคณบดีใน
การจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม
ให้กับคณะ ตั้งใจศึกษาและมีความประพฤติดี โดยการ
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ล าดับ ประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
ให้ทุนการศึกษาเป็นค่าเทอมจนจบการศึกษา ในชื่อ 
“ทุนเครือข่ายคณบดี” 
    - โดยการจัดท าโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
เช่นบริษัท แฟลช เอ็กซ์ เพรส จ ากัด เป็นบริษัท
ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจร ในการ
เป็นศูนย์ฝึกงานด้าน โลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับงบประมาณในการด าเนินการ
ร่วมกับบริษัท 
    - โดยการจัดท าโครงการร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากัด (มหาชน) ในการให้บริการวิชาการด้านบริหารธุรกจิ
ในโรงเรียนในเขตจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก โดย
บริษัทได้ให้งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆ 

4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือประเมินค่างาน
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญการ และ
ระดับช านาญการพิเศษ  น้อย และเส้นทาง
สายอาชีพยังไม่ชัดเจน (Career Path) ยัง
ไม่ชัดเจน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้พนักงานสายสนับสนุน
ทุกคนได้เข้าค่ายเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับประเมินค่างาน 
และการจัดท าคู่มือ โดยการวางแผนส่งผลงานเพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการต่อไป 

5. คณาจารย์มีต าแหน่งทางการบริหารนอก
คณะจ านวนมาก ที่ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ (ผู้อ านวยการส านัก 1 คน 
รองผู้อ านวยการส านัก 1 คน) บัณฑิต
วิทยาลัย (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2 คน หัวหน้า
ส านักงาน 1 คน) ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม (ผู้อ านวยการส านัก 1 คน รอง
ผู้อ านวยการส านัก 2 คน) รวม 9 ท่าน (คิด
เป็นร้อยละ 20.93 ของจ านวนข้าราชการ
และพนักงาน สายวิชาการ) 

การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างคณะกับ
หน่วยงานที่คณาจารย์ไปเป็นผู้บริหาร และมอบหมาย
ให้คณาจารย์ท างานของคณะในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย  

 

5.7 ผลงานเด่นในรอบปี 
 

  ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการมีผลงานเด่น ดังต่อไปนี้ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณา

การกับการท างาน WIL แบบเต็มรูปแบบ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ “การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน WIL” กับ โรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รี



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ปีการศึกษา 2561  การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก     86 
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สอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR)  และเป็นหลักสูตรน าร่องในการใช้เกณฑ์
ประกันคุณภาพ AUN – QA ในปีการศึกษา 2562 

 
 

 




