
 

 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ครั้งที่ 8/2562 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 
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ค าน า 
 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ เพราะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ติดตาม ก ากับการบริหารแผนงาน และ
งบประมาณอย่างถูกต้อง และเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารคณะฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้แต่ละโปรแกรมวิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ มีความเข้าใจในสาระส าคัญ กลไกของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ตามเป้าหมายทีค่ณะฯ ไดก้ าหนดคู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือที่อธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะท าให้บุคลากรภายในคณะฯ เข้าใจกรอบแนวทางใน
ภาพรวม และในรายตัวชี้วัดตามระบบ และกลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ 

ฝ่ายแผน และวิจัยคณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับโปรแกรมวิชา และหน่วยงานภายในคณะฯ รวมทั้งบุคลากรภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณอาจารย์ และบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการแสดงความคิดเห็น และร่วม
พัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท าคู่มือเล่มนี้  

 
 
 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

30 กันยายน 2562 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2519 เปิดรับ
นักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย่างเดียว 
แต่ด้วยความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถ
ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 

ทั้งนี้ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดย
มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์  น้าคณาคุปต์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในขณะนั้นท าหน้าที่ เป็นหัวหน้า
คณะวิชาเพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ  ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย คณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร 
จัดหาเอกสารต ารา ตลอดจนอาคารสถานที ่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพื ่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที ่ส ุดได้มีประกาศการจัดตั ้งโดยรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2530  
 คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) ห ลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการทั่วไป     แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพัก
จ านวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนาห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ าเพชร” เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและด าเนินกิจการเอง 
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ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยน
ชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดค าว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้ค าว่า “หัวหน้า
คณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบันใหม่ทั้งหมด 

ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ 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 อาคารเรียนของ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11 

 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและ
เป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปี พ.ศ. 2558-2561 ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการท ากิจกรรมและได้มีการจัดท า ข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียน   การสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเ รียนรู้กับการท างาน 
(Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางส่วน และในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็น
หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุง
หลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.ท่าขุนราม ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวสามวิถี ที่ต าบล
ท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศ
แบบครบวงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดท า “วารสารการ
จัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการจัดการ   

ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการ
ท างาน WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา และอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่
กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
(เทียบโอน) จ านวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่  
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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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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

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 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์: 055-706555  โทรสาร : 055-706511  
  e-mail: fms-info@kpru.ac.th  เว็บไซต์: https://fms.kpru.ac.th/ 
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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 

แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) :   คือ “HAPPY” 

  H: Human Resource  ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 

  A: Activeness   ความกระตือรือร้น 

  P: Participation  ร่วมแรงร่วมใจ 

  P: Practitioner   นักปฏิบัติ 

  Y: Yield    ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 

 

อัตลักษณ์ :   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

นิยาม:   

1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้ งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสังคมให้เกิด 

ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน  

2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ 
เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 
 

เอกลักษณ์ :  บัณฑิตจิตบริการ 

หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สว่นรวมด้วยความประทับใจ 
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วัฒนธรรมองค์กร : 

   เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์: 

1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  
กลยุทธ์: 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น 
1.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด:  
1.1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา 
1.2 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

1.3 จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.4 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.5 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
เป้าประสงค์: 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์:  

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี

และถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย 
ตัวช้ีวัด:  

2.1 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
2.2 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.3 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
2.4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
2.5 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 
2.6 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์: 

3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์: 

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร  
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการจัดหารายได้ 

ตัวช้ีวัด:  
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ 
3.2 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 
3.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
3.4 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
3.5 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้  
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1. หลักการ และเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพ่ือให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ และ
สามารถแข่งขันได้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกล
ยุทธ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคณะตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ 

ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดท า แนวทางการประเมินผลของคณะฯ เชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินผลของหน่วยงานทั้ง 3 ให้เป็นระบบเดียวกันการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลครั้งนี้ เป็นเหตุให้คณะ ไดมี้การด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บนหลักการ ดังนี้ 1) เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน จะมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะ จ านวน 4 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ท าคณะรับทราบสถานะในการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด 
ของคณะ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน สามารถรายงานต่อผู้บริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯได้ ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอัน
น าไปสู่การพัฒนาคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเป็นแนวทางให้
บุคลากรและตลอดจนหน่วยงานภายในของคณะ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานและพัฒนาตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะและหา
วิทยาลัยประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 : แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

2. กรอบการประเมินผล  
 

2.1) ค่าน้ าหนักและจ านวนตัวช้ีวัด จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

จ านวนตัวช้ีวัด 
(ตัวช้ีวัด) 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 30 5 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 38 6 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 32 5 

รวม 100 16 
 
2.2) รายช่ือตัวชี้วัดและค่าน้ าหนัก จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 30 

1. จ านวนชุมชนหรือประเด็นทีไ่ด้รบัการชี้น าแก้ไขปัญหา 6 
2. จ านวนบทความทีไ่ด้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  6 
3. จ านวนอาจารยท์ี่มีผลงานด้านวชิาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 6 
4. จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒัาชุมชนท้องถิ่น 6 
5. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่ 6 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 38 

6. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 7 
7. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ 7 
8. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 6 
9. ร้อยละอาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ 6 
10. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีผ่่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รบัคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 6 
11. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชพีอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน

ระยะเวลา 1 ป ี
6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 32 

12. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ระบบการบริหารจัดการของคณะ 7 
13. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 6 
14. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 7 
15. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถปุระสงค์หรือเป้าหมาย 6 
16. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 6 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก หน่วยวัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปี 2562 

ค่าเป้าหมายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 30) 

1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นทีไ่ด้รบัการชี้น าแก้ไขปัญหา 6 แห่ง/ 
ประเด็น
ปัญหา 

1 - - 1 1 1 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
บุญอนนท ์

2 จ านวนบทความทีไ่ด้รับการตีพมิพ์/เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

6 ผลงาน 21 3 3 3 3 3 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
บุญอนนท ์

3 จ านวนอาจารยท์ี่มีผลงานด้านวชิาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 5 2 3 4 4 5 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
บุญอนนท ์

4 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์         ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 5 2 3 4 4 5 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
บุญอนนท ์

5 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่ 6 ผลงาน 4 2 3 3 4 4 อ.ชลธิชา 
แสงงาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 38) 

6 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับด ี

7 ร้อยละ 100 - - 60 65 70 อ.ดร.กนิษฐา 
ศรีภิรมย์ 

7 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา 7 หลักสูตร - - - 1 2 2 อ.ดร.กนิษฐา 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565  (ฉบับปรับปรุง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก หน่วยวัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปี 2562 

ค่าเป้าหมายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ ศรีภิรมย์ 

8 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 

6 หลักสูตร 1 - - 1 2 2 อ.ดร.กนิษฐา 
ศรีภิรมย์ 

9 ร้อยละอาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ 6 ร้อยละ 100 40 40 50 60 60 อ.ดร.กนิษฐา 
ศรีภิรมย์ 

10 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีผ่่านการประเมินคุณภาพตาม
กรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไมน่้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5 

6 ร้อยละ 100 40 40 50 60 60 อ.ชลธิชา 
แสงงาม 

11 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชพีอิสระ ทั้ง
ตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
ภายในระยะเวลา 1 ป ี

6 ร้อยละ 99.40 40 40 50 60 60 อ.ดร.กนิษฐา      
ศรีภิรมย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 32) 

12 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ระบบการบริหารจัดการของ
คณะ 

7 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

4.08 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 อ.พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐ์ศิริ 

13 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 6 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

4.14 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 อ.พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐ์ศิริ 

14 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน ระดบัคณะ 

7 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

4.62 3.01 3.51 4.01 4.01 4.51 อ.ดร.กนิษฐา      
ศรีภิรมย์ 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก หน่วยวัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปี 2562 

ค่าเป้าหมายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือ
การพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

6 เครือข่าย 5 1 2 3 4 5 อ.พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐ์ศิริ 

16 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 6 หลักสูตร
ระยะสั้น 

- - - 1 2 3 ผศ.การันต์ 
เจริญสุวรรณ 

รวม 100.00    
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 

2.3) ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมลู

และเขียนรายงาน 
ผู้ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 
1.จ านวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพ่ึงพาตนเองได ้

- - - 1 แห่ง 2 แห่ง 
รองคณบดฝี่าย

วิจัยและ 
บริการวิชาการ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

2.จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 

20 คน 30 คน 40 คน 50 คน 60 คน  
  

3.จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพ 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

รองคณบดี       
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี       
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 
 

4.จ านวนอาจารย์ที่มผีลงานด้านวชิาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

รองคณบดี       
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี     
 ฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

5.จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒาชุมชนท้องถิ่น 1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

รองคณบดี       
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี       
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมลู

และเขียนรายงาน 
ผู้ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
6.จ านวนผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

รองคณบดี     
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี     
 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
7.จ านวนหลักสตูรที่มผีลงานของนกัศึกษาด้านการ
วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน - - 

1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

3 
หลักสตูร 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

8.ร้อยละหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี 30 40 50 60 70 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

9.จ านวนหลักสตูรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคลอ้งกับการพัฒนา
ประเทศ 

- - - 
1 

หลักสตูร 
2 

หลักสตูร 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

10. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน - - - 

1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

11. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
20 30 40 50 60 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมลู

และเขียนรายงาน 
ผู้ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
ประกันคณุภาพ ประกันคณุภาพ คณะฯ 

12. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 

50 55 60 65 70 

รองคณบดี     
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี     
 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

13. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภมูิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ป ี

10 15 20 25 30 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

14. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปีสดุท้าย
ที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เที่ยบเท่า 

10 15 20 25 30 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
15. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
บริหารจดัการของคณะ 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.60  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.80  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.20  

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.40  

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

16. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.50 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.50 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.00 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.50 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

 

ส านักงานคณบดี
คณะฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมลู

และเขียนรายงาน 
ผู้ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
17. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพภายใน 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.51 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

8 โปรแกรมวิชา/
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

18. ร้อยละบุคลากร (สายสนบัสนุน) ที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 20 30 40 50 60 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

19. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนนิกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาองค์กรที่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

- 1 2 3 4 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและ
วางแผน 

ส านักงานคณบดี
คณะฯ 

20. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

- - 1 2 3 
คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ 
ส านักงานคณบดี
คณะฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย    

พันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น 

1. พัฒนาสังคม
ท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได ้

1.1 ยกระดับศักยภาพ
ชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 

1.1 จ านวนชุมชนหรือประเด็น
ที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา 

1. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารศลิปวัฒนธรรมทางนิเทศศาสตร์
เพื่อชุมชน 
2. โครงการสืบสาน สบืศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
3. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 
4. จัดท าวารสารการจดัการและการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
8. การแสดงร่วมสมยัเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 
10.โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมศักยภาพดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมสู่ชุมชน 
11. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 
12. การเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน 
13. บริการวิชาการด้านการจัดการ 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
15. โครงการจัดท าบญัชีครัวเรือน เพื่อเสริมสรา้งภูมิปัญญาตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.2 จ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.3 สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการน า
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น 

1.3 จ านวนอาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

1.4 จ านวนผลงานวิชาการ 
งานวิจัย และนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น 

 
 

1.5 จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
2  การยกระดับคณุภาพ

และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพและ
มีคุณธรรม 

2. บัณฑิตมีคณุภาพ 
มีคุณธรรมและ
เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรให้มมีาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

2.1 ร้อยละหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาท่ีมผีลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับด ี

1. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร ์
2. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมยัใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร ์
3. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร ์
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างจิตอาสา

ส าหรับนักนเิทศศาสตร ์
5. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบส าหรับนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการตลาด 
6. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7. โครงการบริหารหลักสตูร 
8. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสมัพันธ์น้องพี่

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
9. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
10. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรมและ

มัคคุเทศก์ 
11. โครงการบริหารจัดการเพื่อพฒันางานคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ 
12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด 
13. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคณะวิทยาการจดัการ 
14. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาโปรแกรม

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2.2 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับ
ให้ทันสมัย ท่ีตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

2.3 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย ์ 2.4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

2.3 ผลิตบณัฑิตตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และ

2.5 ร้อยละของนักศึกษาปี

สุดท้ายทีผ่่านการประเมิน

คุณภาพตามกรอบ KPRUQF 

โดยได้รับคะแนนประเมินไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
คุณลักษณะ 4 ประการ 

คือ มีทัศนคติที่ดีและ

ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มี

งานท า และมีความเป็น

พลเมืองที่ดี มีวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 อัตราการได้งานท า/ท างาน

ตรงสาขา/ประกอบอาชีพ

อิสระทั้งตามภูมลิ าเนาและ

นอกภูมิล าเนา ของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัราชภฏั ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

15. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย์ ร่วมผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ 
17. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขันให้กับ

นักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
18. เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
19. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
20. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ นักศึกษา กศ.บป. 
21. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
22. พัฒนาสมรรถนะวิจยัคณะวิทยาการจัดการ 
23. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
24. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจยัคณะวิทยาการจัดการ 
25. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 
26. แข่งขันทักษะทางการตลาด 
27. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบญัช ี
28. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

ตลาด 
29. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษา
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 
30. การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับการวจิัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
31. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
32. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี 
33. โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานด้านบญัชี 

(Simulation) 
34. พัฒนาทักษะการเงินการธนาคารยุคการเงินดิจิทลั  

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
35. กีฬาระหว่างคณะคณะวิทยาการจัดการ 
36. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 
37. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 
38. โครงการปฏิบตัิธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม 
39. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน 
40. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี 
41. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวทิยาการจัดการ 
42. โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 
43. โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
44. ศึกษาดูงานด้านการเงินและการธนาคาร 
45. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย 
46. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป 
47. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพีก่ารจัดการทั่วไป 
48. อบรมนักการเงินมืออาชีพ 
49. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

โปรแกรมการจดัการทั่วไป 
50. แผนธุรกิจจ าลองการจัดการทัว่ไป 
51. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่
52. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาวะ

ผู้น า โปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป 
53. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการจัดการทั่วไป 
54. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 
55. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนเชิง

บูรณาการกับการท างาน (WIL) 
56. โครงการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

WIL  
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
 3. พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการคณะให้
ทันสมัย  

   มีธรรมาภิบาล 

3. มีการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย
ตาม 

   หลักธรรมาภิบาล 

3.1 พัฒนาองค์การให้มี
ระบบการบริหารจัดการที่
ด ี

3.1 ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบการบรหิารจดัการ
ของคณะ 

1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์

2. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 

3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 

4. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

5. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

6. บริหารส านักงาน  (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ) 
7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวชิาการบัญชี 

8. วิทยาการจัดการวิชาการ 

3.2 ผลการประเมินผู้บรหิาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

3.3 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพภายใน 
ระดับคณะ 

 

3.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการและ
การพัฒนาองค์กร 

3.4 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่
บรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อการจดัหารายได ้

3.5 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/
การให้บริการที่ก่อให้เกดิ
รายได ้  
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม 
22 พฤษภาคม 2562 การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
28 สิงหาคม 2562  จัดท ากรอบและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมก าหนดผู้

ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล และเขียนรายงานตัวชี้วัด และผู้ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
11 กรกฎาคม 2562 เสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

11 กันยายน 2562 เสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

15 พฤศจิกายน 2561 จัดท าและเผยแพร่กรอบและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พร้อมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ 

10 มกราคม 2563 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดส่ง
กองนโยบายและแผน  

25 มกราคม 2563 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) เสนอต่อผู้บริหารคณะฯ และกอง
นโยบายและแผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

10 เมษายน 2563 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดส่ง

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 
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แผนปฏิบัตริาชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

วันที่ กิจกรรม 
กองนโยบายและแผน 

25 เมษายน 2563 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เสนอต่อผู้บริหารคณะฯ และกอง
นโยบายและแผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

10 กรกฎาคม 2563 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและ
จัดส่งกองนโยบายและแผน 

25 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) เสนอต่อผู้บริหารคณะฯ และกอง
นโยบายและแผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

10 ตุลาคม 2563 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและ
จัดส่งกองนโยบายและแผน 

20 ตุลาคม 2563 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการและจัดส่งกองนโยบายและแผน 

พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทั้งกองนโยบายและแผน 
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เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาอาจารย์ในแต่ละ

สาขาวิชา 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการและงานวิจัยทั้ง 

ในประเทศ 

บุคลากรทุกระดับ 

มีศักยภาพ 

อาจารย์และบุคลากร

มีคุณภาพ 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ที่มีช่องทางหลากหลาย 

Green 
University 

พัฒนากระบวนการน าเข้าและการผลิตบัณฑิต 

พัฒนาหลักสูตร 

บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ท้องถ่ินเชื่อม่ันในคณะฯและ

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาหลักสูตร 

การบริการวิชาการ 

ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มศักยภาพบัณฑิต 
ศักยภาพและ

มาตรฐานการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ระบบบริหาร

งานวิจัยและ

นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 

 

บุคลากรมีสมรรถนะในการท างาน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

พัฒนาอาคารสถานท่ี       

และสภาพแวดล้อม 

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

คณะมีภาพลักษณ์ที่

ดีมีคุณภาพ 

คณะฯมรีะบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  

พัฒนาหน่วยงานด้าน 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม   
นักศึกษา/ประชาชน
ด ารงชีวิตตามรากฐาน

ศิลปวัฒนธรรม 

นักวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

ระดับชาติ/ 
ระดับนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้าน

ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

มิต
ิด้า

น 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

มิต
ิด้า

น 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

มิต
ิด้า

น 

คุณ
ภา

พ 

มิต
ิด้า

น 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

สร้างนวัตกรรม 

สร้างเครือข่ายการผลิต

และพัฒนาบัณฑิต 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

 

พัฒนาหลักสูตร       

ทุกระดับ 


