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 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ 

ได้รวบรวมข้อมูลและผลงานต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตามพันธกิจของ

คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

รวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักพร้อมรับผิดชอบ 

(Accountability) โดยรายงานได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ส่วน

ที่ 2 การพัฒนาองค์กร และส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากรอง

คณบดี หัวหน้าโปรแกรมวิชา และคณาจารย์ตลอดจนผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เป็นอย่างดี 

โดยผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน 

ส่งเสริม ตลอดจนการน ามาพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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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 
 

แบบให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน             
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับคณะ 
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หน่วยงานที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
 1. มหาวิทยาลัย 
 2. คณะ  
 3. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
ระยะเวลา 
 ช่วงเวลาการประเมิน จะประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
 

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

ทั้งนี้ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่

รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซ่ึงด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นท าหน้าที่

เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา 

มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย คณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารต ารา ตลอดจนอาคาร

สถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได้มีประกาศการจัดตั้งโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง

คณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  

  คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรก

ได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนง

วิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป     

แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจ านวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนา

ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ าเพชร” เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่

บุคคลทั่วไป โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและด าเนินกิจการเอง 

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 

พ.ศ. 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และ
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เปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดค าว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้

ค าว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบัน

ใหม่ทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จากการ

แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น  เป็นจ านวนเงิน 

42,940,000 บาท โดยท าการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคาร

เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11 

 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 

มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปี พ.ศ. 2558-2561 ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการท ากิจกรรม

และได้มีการจัดท าข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559 

ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และ

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียนการ

สอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียง

บางส่วน และในปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่างเต็ม

รูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 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   

ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการปรับเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหม่จากเดิม 

“สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” เปลี่ยนเป็น “สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีผล

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม อีกท้ัง โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้

โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างาน WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีช
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การ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา และอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน  

ในปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 4 

หลักสูตร 7 โปรแกรมวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จ านวน 2 หลักสูตร 3 โปรแกรมวิชา 

ได้แก ่ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรมวิชาการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    โปรแกรมวิชาการบัญชี 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)                            
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 

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 ต่อ 3500 หรือ 3613 โทรสาร : 055-706511 
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2. โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

    

อ.ชลธิชา  แสงงาม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 

ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ที่ปรึกษาคณบดี 

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
ที่ปรึกษาคณบดี 

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
3.1 โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ที่ปรึกษาคณบดี 

หัวหน้างานทุน 
และสวัสดิการนกัศึกษา 

หัวหน้างานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

หัวหน้างานเครือขา่ย
กิจการนกัศึกษาและ 

ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

หัวหนา้งานกิจการนกัศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

และบริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

หัวหน้างานวิจยั 

และนวัตกรรม 

หัวหน้างานแผน 

หัวหน้างานวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานสือ่สาร
สนเทศ งานเครือข่าย  

และฐานข้อมูล 

หัวหน้างานการบริหาร

ความเสี่ยงและงาน

ตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานการเงิน 

พัสด ุและงานจัดหารายได้ 

หัวหน้างานวเิคราะห์ความ

คุ้มค่าทางการลงทุน/การเงิน 

หัวหน้าส านักงาน 
และสื่อสารองค์กร 

หัวหน้างานวเิทศสมัพันธ ์
และโครงการพิเศษ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และวางแผน 

หัวหนา้งานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการสอน 

และการจัดการความรู ้

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ 

ประธานโปรแกรม
วิชาการบัญช ี

ประธานโปรแกรมวิชา 
การเงินและการธนาคาร 

ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 

ประธานโปรแกรม

วิชาการตลาด 

ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร ์

ประธานโปรแกรมวิชา 
การท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม 

ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประธานโปรแกรมวิชา 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การจดัการทัว่ไป 
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3.2 โครงสร้างคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการ 

อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย ์
รองประธานคณะกรรมการ 

ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

คุณศุภชัย ศรีงาม 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 

กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา 

อ.มนตรี ใจแน่น 

กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา 

อ.จิระ ประสพธรรม 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 
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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 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น         ผู้แทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม         ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง        หัวหน้าส านักงาน   กรรมการและ 
       เลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ  คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  ที่ปรึกษาคณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา   ที่ปรึกษาคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม  ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์   ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม   ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา    ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อาจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง   ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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อาจารย์ศิริพร โสมค าภา    ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน    ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
อาจารย์มนตรี ใจแน่น    ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย 
 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

      อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง   หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
      อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม  หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 

4.2 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์           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 อารีเอื้อ   หัวหน้าเครือข่ายกิจการ 

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

4.4 อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง   หัวหน้างานส านักงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง หัวหน้างานฝ่ายแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม หัวหน้างานการเงิน พัสดุ และ 

งานจัดหารายได้    
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง หัวหน้างานวิเคราะห์ความคุ้มค่า 

การลงทุน/การเงิน 
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และ 

โครงการพิเศษ 
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อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ 
แนะแนวการศึกษา 

อาจารย์มนตรี  ใจแน่น  หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
งานสื่อสารสนเทศเครือข่ายและฐานข้อมูล 
สารสนเทศ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและ 
ตรวจสอบภายใน 

 
4. จ านวนนักศึกษา 

4.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562 

ปีการศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.บป. รวม 
2559 255 61 316 
2560 199 68 267 
2561 235 16 251 
2562 202 - 202 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

 

4.2 จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรสาขาวิชา 

ปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

รวม ปีการศึกษา 
2559  

(ปี 4) รหัส 60 

ปีการศึกษา 
2560  

(ปี 3) รหัส 61 

ปีการศึกษา 
2561  

(ปี 2) รหัส 62 

ปีการศึกษา 
2562 

(ปี 1) รหัส 63 
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 

61 

5 

12 

15 

29 

42 

19 

- 

- 

23 

68 

12 

31 

10 

15 

13 

13 

- 

- 

- 

70 

18 

20 

9 

23 

21 

- 

- 

- 

21 

68 

20 

28 

8 

12 

25 

- 

- 

- 

25 

267 

55 

91 

42 

79 

101 

32 

- 

- 

69 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

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 

1 3 3 7 

หลักสูตรสาขาวิชา 

ปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

รวม ปีการศึกษา 
2559  

(ปี 4) รหัส 60 

ปีการศึกษา 
2560  

(ปี 3) รหัส 61 

ปีการศึกษา 
2561  

(ปี 2) รหัส 62 

ปีการศึกษา 
2562 

(ปี 1) รหัส 63 

ภาค

ปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

ภาค

ปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี 
61 26 57 - 67 - 80 24 265 50 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
          

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
7 - 14 - 14 - 13 - 48 - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม 

24 - 23 - 26 - 29 - 102 - 

รวม 153 68 162 13 177 21 190 49 682 151 

javascript:NewWindow('curdetail.asp?fc=วจ&cid=44')
javascript:NewWindow('curdetail.asp?fc=วจ&cid=44')
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หลักสูตร 
ประเภท 

รวม ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

2 4  6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1 4  5 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2 3  5 

รวมท้ังสิ้น 12 30 5 47 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

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 ี 7  (1) 7 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 1 5  (1) 6 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 1  (2) 5 
หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 4 1   5 
รวมท้ังสิ้น 29 18  (7) 47 

หมายเหตุ: ใน ( ) คือ ก าลังศึกษาต่อ       (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 
 

5.3 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตร และต าแหน่งทางวิชาการ) 

หลักสูตร ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

5 2  (3) 1  8 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

3 2   1 (1) 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

5 -    (2) -  5 
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หลักสูตร ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

4    1   -  5 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

4 3  (1) -  7 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

2 3   1  6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3 2   -  5 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3 2  (1) -  5 

รวมท้ังสิ้น 29 15  (7) 3 (1) 47 
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ อยู่ในกระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

 

5.4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (จ าแนกตามประเภทบุคคล)  

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 
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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) ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับ 5 โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 4.70 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการ 
    

 

ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก หน่วยวัด 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถ่ิน 
1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นท่ีได้รับ

การชี้น าแก้ไขปัญหา 
6 แห่ง/ 

ประเด็น
ปัญหา 

1 
ชุมชน 

- - - 1  
ชุมชน 

2  
ชุมชน 

1  
ชุมชน 

4 คะแนน 0.24 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

2 จ านวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

6 ผลงาน 3 
ผลงาน 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 8 
ผลงาน 

5 คะแนน 0.30 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

3 จ านวนอาจารย์ท่ีมีผลงานด้านวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

6 ผลงาน 4 
ผลงาน 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 8  
ผลงาน 

5 คะแนน 0.30 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 4 
ผลงาน 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 8  
ผลงาน 

5 คะแนน 0.30 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

5 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

6 ผลงาน 3 
ผลงาน 

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

3 คะแนน 0.18 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
6 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ี

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี 

7 ร้อยละ 60 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
100.00 

5 คะแนน 0.35 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก หน่วยวัด 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
7 จ านวนหลักสูตรท่ีถูกปรับให้ทันสมัย 

ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

7 หลักสูตร 1 - - - 1
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2หลักสูตร 5 คะแนน 0.35 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพ 

8 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

6 หลักสูตร 1 - - - 1
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

3หลักสูตร 5 คะแนน 0.30 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
9 ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 
6 ร้อยละ 50 ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 
100.00 

5 คะแนน 0.30 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
10 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีผ่าน

การประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 

6 ร้อยละ 60 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
96.00 

5 
คะแนน 

0.30 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

11 อัตราการได้งานท า/ท างานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระ ท้ังตาม
ภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ
บัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 

6 ร้อยละ 20 ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
98.55 

5 
คะแนน 

0.30 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
12 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบการบริหารจัดการของคณะฯ 
7 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.20 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.60 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.80 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.00 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.20 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.40 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.05 

5 คะแนน 0.35 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก หน่วยวัด 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
13 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
6 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.00 

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 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

14 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 

7 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
2.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
3.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.01 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.51 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
4.31 

5 คะแนน 0.3500 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน

คุณภาพ 
15 จ านวนเครือข่ายท่ีด าเนินกิจกรรม

ความร่วมมือด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาองค์กรท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย 

6 เครือข่าย 3 - 1 2 3 4 5 5 คะแนน 0.30 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

16 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการ
ท่ีก่อให้เกิดรายได ้

6 หลักสูตร
ระยะสั้น 

3 - - - 1 2 1 4 คะแนน 0.24 คณบดี 

รวม 100          4.70  



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์  20 
 
 

 

 

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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP) 
ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 

   1.1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าธรณ์
ดีไซน์ เลขที่ 17/4 หมู่ 8 ต าบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

มีการพัฒนาและยกระดับ
ผลิ ตภัณฑ์ จ ากกระ เป๋ าผ้ า
สะพายไหล่เป็นกระเป๋าช้อปปิ้ง 
ซึ่ งสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,500 
บาท เป็น 3,000 บาท 
 

   1.2 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านเด่นวัว เลขที่ 343 
หมู่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

มี การพัฒนาและยกระดั บ
ผลิ ตภัณฑ์ โดยการแปรรู ป
ผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋าและเสื้อผ้า 
ซึ่ งสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 3,000 
บาท เป็น 3,500 บาท 
 

   1.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าท ามือ 
เลขที่ 12 หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

มี การพั ฒนาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปผ้า
หมักโคลนน้ าแร่เป็นกระเป๋าถือ
สุภาพสตรีและเสื้อผ้า ซึ่งสามารถ
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ท า
ให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,000 
บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก (การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน) ต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
50 ครัวเรือน 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   ชุมชนท่าขุนรามสามารถ
ยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับอาหารท้องถิ่นโดยการน า
ลาบมาพัฒนาเป็นไส้กรอกลาบ 
ไส้ อ่ัวลาบ และหมูคลุกลาบ 
เป็นต้น และจัดท าศูนย์ต้นแบบ
การเรียนรู้อาหารท้องถิ่นต าบล
ท่าขุนราม ซึ่งเป็นศูนย์ที่น าอาหาร
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
จ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในต าบลท่าขุนราม 
อีกทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน 
และเป็นการน าอาหารท้องถิ่น
มาพัฒนาเป็นของฝากให้กับ
นักท่องเที่ ยว ที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งสามารถ
สร้ างรายได้ ของครั ว เรื อน
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 โดยมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการวิจัยการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และรายวิชา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

3 
    

โครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 8 โปรแกรมวิชา 
ได้แก ่

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   ทุกโปรแกรมวิชามีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
กับชุมชนและโรง เรี ยนใน
ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ตามความ
เชี่ยวชาญของแต่ละโปรแกรม
วิชา โดยมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่
สอดคล้องกับการบริการวิชาการ 

   3.1 โครงการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
   3.2 โครงการท่องเที่ยวบริการ
วิชาการสู่ชุมชน (การท่องเที่ยว
และการโรงแรม)  
   3.3 โครงการการแสดงเต้น
ร่วมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   
(นิเทศศาสตร์) 
   3.4 โครงการการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (การบัญชี) 
   3.5 โครงการการเงินเพ่ือชุมชน
และเยาวชน (การเงินและการ
ธนาคาร) 
   3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(การตลาด) 
   3.7 โครงการบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการ (การจัดการทั่วไป) 
   3.8 โครงการบริการวิชาการ
สร้างเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ชุมชน (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

4 การพัฒนาการจัดท าเอกสาร
ทางการเงินและบัญชีของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด
ก าแพงเพชร 
   - กองทุนหมู่บ้านอ าเภอลาน
กระบือ จ านวน 68 กองทุน 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   กองทุนหมู่บ้านได้รับการ
พั ฒนาการจั ดท า เอกสาร
ทางการเงินและบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน จ านวน 68 กองทุน ระบบ
การจัดท าเอกสารทางการเงิน
และบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
จ านวน 25 กองทุน และมีคู่มือ
เอกสารทางการเงินและบัญชี 
จ านวน 68 กองทุน ซึ่งชุมชนมี
ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและ
สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
 

5 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
(ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์สู่ความเป็นเลิศ) ชมรม
ผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 60 คน 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม มีการพัฒนา
ทักษะอาชีพที ่สามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับครอบครัว
จากการรับท าดอกไม้จันทน์ 
และการรับท าพวงหรีดจาก
ดอกไม้จันทน์  ซึ่งในเบื้องต้น
เป็นรายได้ของชมรมเดือนละ 
2,000-3,000 บาท จากที่ไม่เคย
มีรายได้  และมีรายการสั่ งท า
ดอกไม้จันทน์เฉลี่ยเดือนละ 5 
รายการ และมีการจ้างงานเพ่ือจัด
งานศพ ของกลุ่มชมรมเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงผู้สูงอายุมีความสุขจาก
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์  24 
 
 

 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

และได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยมี
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาวางแผนก าไรกับ
การคิดต้นทุน และการบริการ
จัดเลี้ยง 
 

6 โครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม) 
   - โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว 
   - The Zign Hotel เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 
   - Oasis Spa อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   1. หลักสูตรลงนามความ
ร่ วมมื อ  (MOU)  กั บสถาน
ประกอบการ 3 แห่ง แบ่งเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง 
และในจังหวัด 1 แห่ง 
   2. อาจารย์ 1 ท่านได้เข้าฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
   3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 เข้า
ฝึกทักษะการปฏิบัติ งานใน
สถานประกอบการ และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ฝึกสหกิจศึกษา   

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ประกอบด้วย 6 
โปรแกรมวิชา ได้แก ่

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   1. โปรแกรมวิชา 3 โปรแกรม
วิชามีการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน
โดยมี การบู ร าณากา รกั บ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
   2. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 จึงไม่สามารถจัดการเรียน

   7.1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
   7.2 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
   7.3 โปรแกรมวิชาการบัญชี 
   7.4 โปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร 
   7.5 โปรแกรมวิชาการตลาด 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

   7.6 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

การสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างานได้ตามแผนงาน โปรแกรม
วิชาจึงจัดอบรมให้ความรู้กับ
นักศึกษาโดยกาสรมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ และ
สอดคล้องกับรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 
 

8 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 8 โปรแกรมวิชา 
ได้แก่ 

   บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ดังนี้ 
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทั กษะสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและ
อาชีพเพ่ิมขึ้น 
   2. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตร 
   3. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 จึงไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามแผนงาน ทาง
คณะฯ จึงจัดอบรมความรู้ด้าน
ทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี
ให้กับนักศึกษา 5 โปรแกรมวิชา 
 

   8.1 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
   8.2 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
   8.3 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
   8.4 โปรแกรมวิชาการตลาด 
   8.5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
   8.6 โปรแกรมวิชาบัญช ี
   8.7 โปรแกรมวิชาการเงิน
การธนาคาร 
   8.8 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

9 โครงการพัฒนาทักษะการเงิน
การธนาคารยุคการเงินดิจิทัล  
(การเงินและการธนาคาร) 

   นักศึกษาได้ รั บการ พัฒนา
ทักษะทางการเงิน เรื่อง “Fin 
Tech กับการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน” และ “กฎหมาย Fin 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

แผ่นดิน รายได้ 
ระบุ

ความส าเร็จ 
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ 

Tech กับการเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทย” และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการเรียน และการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 

10 โครงการพัฒนานักศึกษาการ
สร้างสื่อสมัยใหม่เพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร์ (นิเทศศาสตร์) 

   นักศึกษาสามารถสร้างสื่อ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและทันต่อเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

11 โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ด้านการออกแบบส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด (การตลาด) 

   นักศึกษาสามารถออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

หมายเหตุ  ผลการด าเนินการ  √ = ด าเนินการแล้วเสร็จ  , O = อยู่ระหว่างด าเนินการ และ × = ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ  

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   

  3.1 การใช้จ่ายรายไตรมาส (งบประมาณแผ่นดิน) 
 

ราย 
ไตรมาส 

งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนเงิน

จัดสรร 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการเบิก 
จ่ายจริง 

ร้อยละผล 
การเบิกจ่าย 

ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายสะสม 

เปรียบเทียบร้อยละ
การเบิกจ่าย 

1      857,565.00  33.54       374,008.90  14.63 14.63 -18.91 
2       

964,400.00  
37.72       938,271.50  

36.70 51.33 -1.02 
3 623,835.00  24.40       301,927.00  11.81 63.14 -12.59 
4 110,700.00  4.33       486,242.00  19.02 82.16 14.69 
หักงบประมาณเรียกคืนเพื่อช่วยเหลือ

สถานการณ์ Covid-19 
447,139.61 17.49 99.65 -0.35 

รวม 2,556,500.00  100.00  2,547,589.01  99.65   
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3.2 การใช้จ่ายรายไตรมาส (งบประมาณเงินรายได้) 
 

ราย 
ไตรมาส 

งบประมาณเงินรายได ้
จ านวนเงิน

จัดสรร 
เป้าหมาย     
(ร้อยละ) 

ผลการเบิก 
จ่ายจริง 

ร้อยละผล 
การเบิกจ่ายจริง 

ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายสะสม 

เปรียบเทียบ 

1  112,265.00           14.50   113,640.00  14.68 14.68           
0.18  2 434,455.00          56.13  244,892.00  31.64 46.32 - 24.49  

3 47,700.00             6.16     26,400.00  3.41 49.73 - 2.75  
4   179,580.00          23.20   282,561.00  36.51 86.24 13.31  
ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียน 1/2563 106,507.00 13.76 100.00  

รวม 774,000.00  100.00 774,000.00     
 

3.3 การใช้จ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม ร้อยละ 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
1 1,330,000.00  1,019,452.00  15,000.00  13,750.00  1,345,000.00 1,033,202.00 76.82 
2 - - - - - - - 
3  679,400.00  545,248.50   696,280.00  599,472.00  1,375,680.00  1,144,720.50 83.21 
4  547,100.00  535,748.90  62,720.00   54,271.00   609,820.00  590,019.90 96.75 

ปรับลด
งบประมาณ 

- 447,139.61  106,507.00  553,646.61  

รวม 2,556,500.00  2,547,589.01  774,000.00  774,000.00 3,330,500.00  3,321,589.01 99.73 
 

1. งบเหลือจ่าย    = 8,910.99 บาท 
2. งบกันเหลื่อมปี =           0 บาท 
 

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ไม่มีประสิทธิภาพตามแผนมากนัก เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3 และ 4 อีกทั้งมีการเรียกคืน

งบประมาณของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการปรับลดค่าบ ารุง

การศึกษาในภาคเรียน 1/2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดิน เพื่อน าไปช่วยเหลือสถานการณ์ Covid -19   จ านวน  447,139.61 บาท 
- งบประมาณรายได้ ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 คือ 

- งบ บ.กศ.        จ านวน   66,997.00 บาท 
- งบ กศ.บป.        จ านวน   39,510.00 บาท 
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ส่วนที ่2 
การพัฒนาองค์กร 
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร  
 

1. การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก 
   

1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
 

ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

 

1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

   1.1  การประเมินคุณภาพการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อแนะน าการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (ปฐมนิเทศ) และการ
ประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) ควรเป็น
เครื่องมือการประเมินผลเพื่อสะท้อนผล
ของการด า เนินงานที่ แท้ จริ ง  ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงาน เพื่อจะน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการและ
พัฒนานักศึกษาได้ต่อไป 
 

2 โครงการ 
 

(โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และ
โครงการบายศรีสู่
ขวัญสานสัมพันธ์
น้องพี่วิทยาการ) 

2 โครงการ - - ร้อยละ 100 

   1 .2 คณะควรมี การส ารวจความ
ต้องการของศิษย์เก่าเพื่อการจัดอบรม
หรื อสั มมนา ให้ ความรู้ แก่ ศิ ษย์ เก่ า 
โดยเฉพาะในประเด็นความรู้เพื่อพัฒนา
วิ ชา ชี พสมั ยใหม่  หรื อนวั ตกรรมที่
เสริมสร้างความสามารถของศิษย์เก่าให้
เพิ่มขึ้น 
 

1 โครงการ 
 

(โครงการส ารวจความ
ต้องการอบรมหรือ
สัมมนาให้ความรู้แก่
ศิษย์เก่า) 

1 โครงการ 
 

- - ร้อยละ 100 

   1.3 ควรน าผลการประเมินที่ไม่บรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ร้อยละของ

1 กิจกรรม 
 

(จัดประชุมปรึกษาหารือ
และหาแนวทางร่วมกัน

1 กิจกรรม 
 
 

- - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ) น ามาพิจารณาร่วมกัน 
เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
ซึ่งการวางแผนดังกล่าวอาจจะมีวิธีการ/
การด าเนินงานที่หลากหลาย ทั้งที่ใช้
งบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณ  

ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาให้สอบผ่าน
ม า ต ร ฐ าน ทั กษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
มากยิ่งขึ้น) 

 

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2.1 คณะควรจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุน
เพิ่มเติมและท าปฏิทินช่วงระยะเวลาการ
เสนอขอทุนวิจัย เพื่อให้อาจารย์ได้เตรียม
หัวข้อส าหรับการเสนอวิจัยได้ทันเวลา 

1 กิจกรรม 
 

( ด า เ นิ น ก า ร เพิ่ ม
ฐานข้อมูลแหล่งทุน
ในเว็บไซต์ของคณะ) 
 

1 กิจกรรม 
 
 

- - ร้อยละ 100 

   2.2 คณะฯ ควรมีการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย เพื่อ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านทุนวิจัย ท า
ให้มีแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น 

1 กิจกรรม 
 

(ด า เนิ นการสร้ าง
พันธมิ ตรด้ านการ
วิจัยกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 
เพื่อเป็นพันธมิตรใน
การจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจั ยแบบ
บูรณาการในการขอ
ทุ น ส นั บ ส นุ น กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ) 
 

1 กิจกรรม 
 
 

- - ร้อยละ 100 

   2.3 คณะควรก าหนดระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้ชัดเจนและอธิบาย
ว่ า ในปี ก า รศึ กษา  2561  คณะได้

1 โครงการ 
 

(คณะร่วมกับ
สถาบันวิจยัและพัฒนา
จัดโครงการให้ความรู้

- - 1 โครงการ ร้อยละ 0 
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ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ด าเนินการตามระบบและกลไกนั้น
อย่างไร โดยเฉพาะคณะควรให้ความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์ 

ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก่อาจารย์) 

 

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2.4 ควรขยายการให้ค าปรึกษาให้
ครอบคลุมไปยังนักศึกษา เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านธุรกิจ 

1  โครงการ 
 

(โครงการพี่เลี้ยง 
ด้านการวิจัยส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา) 
 

1  
โครงการ 

 

- - ร้อยละ 100 

   2.5 ควรมีการท าวิจัยเชิงส ารวจความ
ต้องการในการแก้ปัญหาจากชุมชนเพื่อ
เป็นฐานข้อมูล เพื่อน าใช้ในการก าหนด
ประเด็นการท าวิจัยพัฒนาชุมชน และ
น ามาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานของ
คณะฯ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ คณะ
ควรคัดเลือกงานวิจัยในการพัฒนาชุมชน 
เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายและแผนใน
การสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่อง และติดตามจนเกิด
ความยั่งยืน 
 

1 โครงการ 
 

(โครงการส ารวจความ
ต้องการในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนเพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการ
ให้บริการวิชาการใน
ปี 2563) 

 

1  
โครงการ 

 

- - ร้อยละ 100 

โอกาสในการพัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2.6 ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ทาง
คณะฯ มีจ านวนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ Proceeding ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ร้อยละ 80.85 ซึ่ง
เป็นจ านวนที่สู งแต่ทางคณะฯ ได้มี
นโยบายจูงใจโดยการตั้งรางวัลให้กับผู้ที่
สามารถเผยแพร่บทความในวารสารที่
อยู่ในฐาน TCI1 แต่ควรเพิ่มแรงจูงใจโดย

1 โครงการ 
 

(โครงการค่ายผลงาน
วิชาการและวิจยัคณะ
วิทยาการจัดการ) 

1  
โครงการ 

 

- - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

การตั้งรางวัลส าหรับผู้ที่สามารถเผยแพร่
บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   3.1 การน าเสนอผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนและโครงการ ควร
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะที่มีต่อผลการ
ประเมินเพื่อน าไปปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

1 กิจกรรม 
 

(ประเมินความส าเร็จ
ของแผนและน าเสนอ
คณะกรรมการคณะ) 

 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

   3.2 การน าผลการประเมินไปปรับปรงุ
แผนหรือพัฒนาการบริการวิชาการแก่
สั งคม  ควรอธิบายให้ ชัด เจนว่ า  ปี
การศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการบริการวิชาการอย่างไร
บ้างที่เป็นผลมาจากการประเมินปีท่ีแล้ว 
(2560)  และในปีการศึกษา 2561 มี
แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่น าไปปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2562 อย่างไร 
 

1 กิจกรรม 
 

(จัดท าแผนบริการ
วิชาการ ปี 2562
ท่องเที่ยว คณะ

วิทยาการจัดการ) 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

   3.3 การก าหนดแผนและตัวช้ีวัดของ
โครงการ เครื่องมือการประเมินโครงการ
ควรมีความสอดคล้องกัน เช่น ตัวช้ีวัด
ด้านความรู้ควรมีสิ่งที่วัดความรู้ของ
นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
แท้จริง 

1 กิจกรรม 
 

(จัดประชุม
คณะกรรมการด้านงาน
บริการวิชาการเพื่อ
ตรวจสอบแผนและ
ตัวช้ีวัดของโครงการ

ก่อนด าเนินการ 
ในปี 2562) 

 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

   3.4 การจัดท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะ ควรน าผลการส ารวจ
ความต้องการของชุมชนมาบรรจุไว้ใน
แผนให้ชัดเจน และก าหนดค่าเป้าหมาย
ของแผนที่เป็นไปได้ สามารถสะท้อนการ
ท างานได้จริง 
 

1 กิจกรรม 
 

(ด าเนินการจดัท า
แผนบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะ) 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

   3.5 การก าหนดพื้นที่ เป้าหมายใน
ระดับคณะและระดับสาขาวิชาควรมีการ
จัดสรรและแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน
เพื่อผลการด าเนินโครงการที่ดียิ่งข้ึน 

1 กิจกรรม 
 

(ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการด้าน
บริการวิชาการเพื่อ
จัดสรรและแบ่งงาน

กันท า) 
 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   3.6 คณะควรเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยการออกแบบสินค้าให้มีราคาที่
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้หรือผู้บริ โภคได้
หลากหลาย และช่องทางการจ าหน่าย 
โอกาสในการพัฒนา 

1 กิจกรรม 
 

(น าผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ าหน่ายผ่านเว็บไซต์
ของส านั กบริ การ
จั ดหารายได้ ของ
มหาวิทยาลัย) 
 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

องค์ประกอบที่ 4: ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

   4.1 การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ (แผนการด าเนินงานของคณะ 
ไม่ใช่แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย) 
คณะควรจัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่ง ช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนให้
ชัดเจน แล้วจึงก าหนดว่าภายใต้แผนนั้น

1 กิจกรรม 
 

(จัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ

ก าหนดวัตถุประสงค์
และตัวบ่งช้ีวัด

ความส าเร็จตาม

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมอะไรบ้าง 
ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การก ากับติดตามให้มี
การด าเนินงานตามแผน และประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
อันจะน าไปสู่การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของ
แผนให้ชัดเจน) 

   4.2 ควรน าผลของการด าเนินงาน
การบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนมา
จัดท า เป็นองค์ความรู้  ความส า เร็จ
ทางด้านการบูรณาการที่จะส่งผลให้
เกิดอัตลักษณ์ หรือเกิดผลงานที่สะท้อน
ให้เห็นภาพของคณะวิทยาการจัดการ 

1 กิจกรรม 
 

(ด าเนินงานการ 
บูรณาการด้านการ

ท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนมาจัดท าเปน็

องค์ความรู้) 
 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

   5.1 ควรด าเนินการทบทวนปรับปรุง
เปลี่ ยนแปลงแผนกลยุทธ์ของคณะ 
(2561-2565) หลังจากน าแผนไปใช้
มาแล้วหนึ่งปี โดยพิจารณาว่ามีกลยุทธ์
ด้านที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นจุดอ่อน
หรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานของคณะ 
เช่น การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
การลดลงของจ านวนนักศึกษา การเพิ่ม
คุณวุฒิ ของอาจารย์  ก ารวิ จั ยและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนให้
พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย เป็นต้น 

1 กิจกรรม 
 

(ด าเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ของคณะ 
(2561-2565) 

อย่างมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์และ
บุคลากรทั้งหมด 
ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ภายใน
และภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป

วิเคราะหค์วามคุ้มคา่) 
 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

   5.2 คณะได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู
ทางการเงินในปีที่ประเมินได้ละเอียด
ชัด เจน แต่ ควรหาข้อสรุป ให้ ได้ ว่ า 
สถานะทางการเงินของคณะในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการจัดการศึกษาคณะจะต้อง
ใช้งบประมาณเท่าไร จะหางบประมาณ
มาจากแหล่งใดบ้าง โดยน าข้อมูลมา
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขันทรัพยากรที่มี
อยู่ โดยมีการก ากับและประเมินติดตาม
ผล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า
ที่สุด 

1 กิจกรรม 
 

(ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน
ของคณะฯ เพิ่มมาก
ขึ้น โดยครอบคลุมถึง
สถานะทางการเงิน
ของคณะในปัจจุบัน 
ความจ า เป็ นและ
ความต้ อ งการ ใ ช้
งบประมาณที่แท้จริง
ในอนาคต รวมถึ ง
วางแผนและจัดท า
แ ผ น กลยุ ท ธ์ ท า ง
การเงิน และก าหนด
แหล่งงบประมาณ) 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

   5.3 คณะได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู
ทางการเงินในปีที่ประเมินได้ละเอียด
ชัด เจน แต่ ควรหาข้อสรุป ให้ ได้ ว่ า 
สถานะทางการเงินของคณะในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการจัดการศึกษาคณะจะต้อง
ใช้งบประมาณเท่าไร จะหางบประมาณ
มาจากแหล่งใดบ้าง โดยน าข้อมูลมา
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขัน 
 

1 กิจกรรม 
 

(มีการปรับการเขียน
ให้แสดงถึงรายละเอียด
ในการปรับปรุงและ

พิจารณาการ
เปรียบเทยีบผลการ
ประเมินย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 ปีของ

หลักสตูรที่มี
คุณภาพดี) 

1 กิจกรรม 
 

- - ร้อยละ 100 

รวมท้ังหมด 21 20 0 1  
คิดเป็นร้อยละ 100 95.23 0 4.77  
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โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ 

ล าดับ องค์ประกอบที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ 
1 2 การวิจัย    1. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจัดโครงการให้ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์) 
 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
และวันเวลาว่างของวิทยากร ไม่ตรงกับผู้
เข้ารับการอบรม ท าให้การด าเนินงานยังไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

     
     1.2 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 /  : เสร็จแล้ว 
 O : ระหว่างด าเนินการ 
 X : ยังไม่ด าเนินการ    

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

   1. คณะควรเร่งรัดสัดส่วน
ของอาจารย์ที่ท าวิจัยให้มี
จ านวนมากขึ้น ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันอาจารย์ท าวิจัยเพียง
ร้ อยละ 50 ของอาจารย์
ทั้งหมด หากบรรลุผลจะช่วย
ให้อาจารย์ในคณะมีต าแหน่ง
ทางวิ ชการเ พ่ิ มขึ้ นจาก
ปัจจุบันที่ยังมีอาจารย์ที่ยัง
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการกว่า
ครึ่งหนึ่งของอาจารย์ทั้งหมด 
 

คณะฯ จัดท าโครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย และโครงการ
ค่ายวิชาการและงานวิจัย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านการท าวิจัย
ให้กับบุคลากรของคณะ 

/  

   2. การตี พิ มพ์ เผยแพร่
งานวิจัยของอาจารย์ในคณะ 
ควรจะตีพิมพ์ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดให้งานวิจัยต้องตีพิมพ์ 
เผยแพรใ่นวารสารที่อยู่บนฐาน 
TCI 1 / TCI 2 หรือสูงกว่า โดย
คณะควรก าหนดเป็นนโยบาย
ในเรื่องนี้ไว้ด้วย 

คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ในคณะตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในวารสารที่อยู่บนฐาน 
TCI1/TCI2 โดยก าหนดไว้ในแผน 
กลยุทธ์ของคณะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น  ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวน

/  
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ประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 /  : เสร็จแล้ว 
 O : ระหว่างด าเนินการ 
 X : ยังไม่ด าเนินการ    

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

บทความที่ ได้ รั บการตี พิมพ์/
เผยแพร่ ในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาต ิ

 
2. การบริหารความเสี่ยง  
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

1. จ านวนนักศึกษาท่ี
รับเข้าลดลง 

ภายใน 
 - ขาดข้อมลู/ขาดการส ารวจ
ความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนเพื่อน า มาใช้ในการ
ปรับแผนการรับนักศึกษา 
 
ภายนอก 
-  นักเรี ยนให้ความสนใจ
เรียนในสายวิชาชีพครู 
- มหาวิทยาลัยต่างๆ มี
กระบวนการรับนักศึกษา
ด้วยระบบ TCAS (รับหลาย
รอบ)  
-  จ านวนประชากรในวัย
เรียนลดลง 
- จ านวนนักเรียนที่สนใจ
สมัคร และสนใจมาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาน้อยลง 

แผนงาน 

   โครงการประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวเพื่อการศึกษาสู่วิทยาการ
จัดการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ ได้จ านวนนักศึกษาที่
รับเข้า เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา 
เป้าหมาย 
   จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 15 

 
 
 
 

กิจกรรม 
   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานลดความเสี่ยงเรื่องนักศึกษา
แรกเข้ามีจ านวนลดลง 
 

 
   มี การจั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง จัดโครงการ
และกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562 

   2 .  ประชุมวางแผนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษา 

   คณะกรรมการด าเนินงานได้
ร่ วมกั นประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทาง 
คือ  
   1. ให้หลักสูตรได้เข้าร่วมการ
แนะแนวกับทางมหาวิทยาลัยใน
นามตัวแทนของคณะ ซึ่งจะเน้น
การประชาสั มพั นธ์ เ ชิ งรุ ก
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

โรงเรียนภายในจังหวัดและนอก
จังหวัด (สุโขทัย ตาก) รวม 28 
โรงเรียน 
   2. หลักสูตรก าหนดช่องทาง
สื่อออนไลน์ และเข้าร่วม
ประชาสมัพันธ์ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

   3. ด าเนินโครงการให้ความรู้
ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์
แนวทางการศึกษา อาทิ  การ    
แนะแนวร่วมกับมหาวิทยาลัย การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย เป็นต้น 

1. หลักสูตรได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั  
    -  การออกแนะแนวตาม
โครงการ KPRU ROAD SHOW 
2020 ทั้ง 3 จังหวัด (ก าแพงเพชร 
สุโขทัยตาก) รวม 28 โรงเรียน ซึ่ง
เริ่ มด าเนิ นงานตั้ งแต่ เดื อน 
พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 
2563 
    - ร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏ
วิชาการ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2563 
“เปิดประตูสู่อาชีพ” ในระหว่าง
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563           
2. หลักสูตรได้ร่วมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร Mass Radio 
91.25 MHz  
 

    4. ติดตามผลจ านวนนักเรียนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา (ติดตามผล
ครั้งที่ 1) 

   สรุปยอดจ านวนผู้สมัคร ณ 
วันท่ี 30 มีนาคม 2563 รวม 
142 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาไดด้ังนี้ 
ปริญญาตรี 4 ปี 
1. นิเทศศาสตร์ 8 คน 
2. การท่องเที่ยว 29 คน 
3. การตลาด 12 คน 
4. การเงินธนาคาร 4 คน 
5. คอมฯธุรกิจ 7 คน 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

6. การจัดการ 15 คน 
7. พัฒนาธุรกิจ  0 คน 
8. การบัญชี  42 คน 
ปริญญา 4 ปีเทียบโอน 
1. คอมฯธุรกิจ 4 คน 
2. การบัญชี  21 คน 
 

   5. ติดตามผลจ านวนนักเรียนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา (ติดตามผล
ครั้งที่ 2) 

   สรุปยอดจ านวนผู้สมัคร ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
รวม 200 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาไดด้ังนี้ 
ปริญญาตรี 4 ปี 
1. นิเทศศาสตร์ 14 คน 
2. การท่องเที่ยว 32 คน 
3. การตลาด 24 คน 
4. การเงินธนาคาร 10 คน 
5. คอมฯธุรกิจ 10 คน 
6. การจัดการ 16 คน 
7. พัฒนาธุรกิจ  0 คน 
8. การบัญชี  56 คน 
ปริญญา 4 ปีเทียบโอน 
1. คอมฯธุรกิจ 11 คน 
2. การบัญชี  27 คน 

   6. ติดตามผลจ านวนนักเรียนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา (ติดตามผล
ครั้งที่ 3) 

   สรุปยอดจ านวนผู้สมัคร ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 รวม 
206 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาไดด้ังนี้ 
ปริญญาตรี 4 ปี 
1. นิเทศศาสตร์ 14 คน 
2. การท่องเที่ยว 33 คน 
3. การตลาด 27 คน 
4. การเงินธนาคาร 10 คน 
5. คอมฯธุรกิจ 10 คน 
6. การจัดการ 17 คน 
7. พัฒนาธุรกิจ  0 คน 
8. การบัญชี  58 คน 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

ปริญญา 4 ปีเทียบโอน 
1. คอมฯธุรกิจ 10 คน 
2. การบัญชี  27 คน 
 

   7. ประเมินความส าเร็จของ
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวทางการศึกษาเชิงรุก 

   สรุปยอดจ านวนผู้สมัคร ณ 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 รวม 
201 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาไดด้ังนี้ 
ปริญญาตรี 4 ปี 
1. นิเทศศาสตร์ 14 คน 
2. การท่องเที่ยว 32 คน 
3. การตลาด 29 คน 
4. การเงินธนาคาร 8 คน 
5. คอมฯธุรกิจ 7 คน 
6. การจัดการ 15 คน 
7. พัฒนาธุรกิจ  0 คน 
8. การบัญชี  58 คน 
ปริญญา 4 ปีเทียบโอน 
1. คอมฯธุรกิจ 12 คน 
2. การบัญชี  26 คน 
 
   เมื่ อประเมินความส าเร็ จ 
จ านวนนักศึ กษาแรกเข้ าปี
การศึกษา 2563 (มี 201 คน) 
เทียบจากปีการศึกษา 2562 (มี 
182 คน) ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้น 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 โดย
สรุปได้ว่าผลการด าเนินงานไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 
15 ซึ่งเท่ากับว่าจะต้องมีจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าปี 2563 จ านวน 
27 คน 
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   8. รายงานต่อผู้บริหาร    มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของจ านวนนักศึกษาปี 2563 ต่อ
คณบดีเพื่อรับทราบแล้ว 

2. งบประมาณในการ
บริหารจัดการคณะฯ 
ลดลง 

ภายใน 
งบประมาณ iรายได้ ลดลง 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่
ลดลง 
 
ภายใน 
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรจากร ฐบาลเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการคณะฯ มี
แนวโน้มลดลง 
 
 

แผนงาน 
โครงการจัดหารายได้ เพื่อการ
บริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ 
คณะสามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย 
ค ณ ะ ส า ม า ร ถ จั ด ห า ร า ย ไ ด้  
นอก เหนื อจากงบประมาณที่
จั ดสรรมา  เ ช่ าพื้ นที่  เ ช่ าห้ อง
ประชุมเพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง 

 

กิจกรรม 

   1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ

ด า เนินงานจัดหารายได้  คณะ

วิทยาการจัดการ 

   มี การจั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ ยง จั ด
โครงการและกิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 

   2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

   คณะกรรมการด าเนินงาน
จัดหารายได้ฯ ประชุมเพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ วาง
แผนการด าเนินงาน และก าหนด
ช่องทางการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ซึ่งมีมติว่า จะใช้
หลักสูตรระยะสั้นและปรับปรุง
การให้บริการที่มีอยู่แล้ว เช่น 
ห้องประชุม เพื่อก่อให้เกดิรายได้
ที่เพิ่มขึ้น 

   3. วิเคราะห์ทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรภายในคณะ เพื่อส าหรบั
ให้บริการ 

   คณะกรรมการฯ มอบหมาย
ให้ ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย เป็น
ผู้รวบรวมทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรภายในคณะ เพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส า ห รั บก า ร
ให้บริการวิทยากรและก าหนด
หลักสูตรระยะสั้นของคณะ 
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พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะ 

   4. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ก าหนดปฏิทินการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้นและปรับปรุงการให้บริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในคณะ 

   คณะกรรมการฯ ประชุม 
เพื่อจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
และแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการ มีมติดังนี้ 
   1. หลักสูตรระยะสั้น เริ่มน า
ร่องเพียง 1 หลักสูตรก่อน เพื่อ
ส ารวจทิศทางของผู้เข้าอบรม 
จึงจัดท าหลักสูตร “การศึกษา
และอนุรักษ์พระเครื่องพระ
บูชาเมืองก าแพงเพชร” 
   2. ปรับปรุงการให้บริการห้อง
ประชุม โดยมีบริการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายโสตฯ ให้ประจ าตลอดการใช้
ห้องประชุม พัฒนาระบบการ
จองห้องประชุมออนไลน์ และ
จัดท าข้อเสนออาหารว่าง เพื่อ
ความสะดวกและสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้บริการ 

   5. ด าเนินการจัดหลักสูตรระยะ
สั้ นตามปฏิทินที่ ก าหนด และ
ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในคณะ 

   1. การจัดโครงการหลักสูตร
ระยะสั้น “การศึกษาและอนุรักษ์
พระ เครื่ อ งพระบู ชา เมื อ ง
ก าแพงเพชร” มีก าหนดการ
อบรมในวันที่  25 กรกฎาคม 
2563 ก าหนดผู้ เข้าร่วมอบรม
จ านวน 20 คน 
  2. การปรับปรุงการให้บริการ
ห้องประชุม มอบหมายให้นาย
วั ชริ นทร์  ปั ญญาเสน เป็ น
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องควบคุมและ
ต้องอยู่ประจ าตลอดเวลาการใช้ 
   3 .  ออกแบบส ารวจและ
รวบรวมทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรภายในคณะ 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563    การพัฒนาองค์กร   43 
 
 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง 

   6. ประเมินผลการด าเนินงานแต่
ละหลักสูตรและการให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

   1. การจัดโครงการหลักสูตร
ระยะสั้นในหัวข้อที่ก าหนดมีผู้
ที่สนใจติดต่อสอบถามเป็น
จ านวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดและปัญหาเศรษฐกิจ
ไม่คล่องตัวท าให้ผู้ที่สนใจสะดวก
ในการช าระเงินมีจ านวนไม่ครบ
ตามเป้าหมาย จึงยังไม่สามารถ
ท าให้ก่อเกิดรายได้กับคณะได้
เท่าที่ควร 
   2. การปรับปรุงการให้บริการ
ห้องประชุมไม่สามารถประเมินผล
ได้เนื่องจากยังไม่มีผู้ใช้บริการ 
 

   7. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

   มีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการจัดหารายได้เพื่อการ
บริหารจัดการ 
 

3. บุคลากรขาดแรงจูงใจ
ในการจัดท าผลงานวิจัย 

ภายใน 
อัตราการเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการยังน้อยและ
คณาจารย์มภีาระงานหลาย
ด้าน 
 
ภายนอก 
การขอทุนวิจัยจากแหล่ง
งบประมาณภายนอกมีความ
ยากมากขึ้น 

แผนงาน 
โครงการค่ายพัฒนาผลงานวิจัย
และโครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนการท าผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของอาจารย ์
เป้าหมาย 
-จ านวนอาจารย์ที่ได้พัฒนาผลงาน
วิชาการที่สูงขึ้นจากเดมิเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 3 คน 

 

กิจกรรม 
   1. กิจกรรมค่ายผลงานวิชาการ
และวิจัย 

   คณะฯ มีการด าเนินบริหาร
ความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะวิจัย เรื่ อง 
“การออกแบบการวิจัยและ
เทคนิ คหลั กการท าวิ จั ยที่
ถูกต้องเพื่อขอต าแหน่ งทาง
วิชาการ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 
2563 เวลา 13.00 – 17.30 น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 คณะ
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วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 25 คน) 

   2.  กิจกรรมโครงการพัฒนา
สมรรถนะวิจัย 

   คณะฯ มีการด าเนินบริหาร
ความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะวิจัย เรื่อง “การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) 
ด้วย AMOS เพื่อการตีพิมพ์” 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทิน
นา  ศรีสุพรรณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม AMOS ให้แก่บุคลากร
และนักวิจัย วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ หอ้ง
ประชุม ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
24 คน) 
 

  3. โครงการค่ายพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย 

   คณะฯ มีการด าเนินการค่าย
พัฒนาผลงานทางวิชาการและ
วิจัย โดยจัด กิจกรรม“ลงพื้นท่ี
ส ารวจข้อมูลชุดโครงการวิจัย” 
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ชุด
โครงการวิ จั ยที่ น าไปขอทุน
สนับสนุนในปี 2565 และพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงพื้นท่ี
ให้แก่บุคลากรและนักวิจัย  ใน
ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 
ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 คน) 
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   4 .  กิ จกรรม Happy money 
research 

   กิ จกรรม Happy Money 
Research ท า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
สามารถออกแบบงานวิจัยเพื่อ
การขอต าแหน่งทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง (เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
โควิดจึงจัดกิจกรรมเดียวกัน 
เพื่อลดเวลาในการรวมตัว) 

 

 

 ทั้งนี้ คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือติดตามและจัดท ารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น (RM-4) รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง 1 ประเด็น อีก 2 ประเด็นระดับความเสี่ยงยังคงเดิม โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

      - ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงในเรื่อง จ านวนนักศึกษาที่ลดลง จากระดับสูงมาก (20) ได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูงมาก (16) ลดลง 

     - ประเด็นที่ 2 ความเสี่ยงในเรื่อง เงินรายได้ลดลงโดยการจัดหารายได้จากภายนอก จากระดับสูง 
(16) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูง (16) เท่าเดิม 

     - ประเด็นที่ 3 ความเสี่ยงในเรื่อง จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการมี
น้อย จากระดับสูง (16) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูง (16) เท่าเดิม 
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ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
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ส่วนที่ 3 การปฏิบตัิตามพันธกิจหลัก  

1. การผลิตบัณฑิต   

การรับนักศึกษา  
 

 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการรับนักศึกษา จ านวนผู้สมัคร จ านวนนักศึกษา
ผู้มารายงานตัวดังต่อไปนี้ 
 

สาขาวิชา 
แผนรับ
นักศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
จ านวน

รายงานตัว 

ร้อยละของ
นักศึกษาตาม

แผน 
ภาคปกติ 
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 

เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

30 0 0 0 

บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

60 141 55 91.67 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

40 116 32 80 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

30 67 18 60 

บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 

25 24 17 68 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 

20 0 0 0 

รวม 325 539 203 62.46 
 

จากตาราง พบว่าในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่รายงานตัว

เป็นไปตามแผนรับ โดยคิดเป็นร้อยละ 62.46 ซึ่งในแต่ละหลักสูตรตามสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตาม
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แผนรับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 96.67 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 91.67  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษามารายงานตัว ได้แก่ หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ (เทียบโอน) 
 

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF 

 จากผลการด าเนินงานจากงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2562 ที่ผ่านมา คณะมีแผนบริหารการจัดการเรียน

การสอนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ดังนี้ 
 

ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

  ก
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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 
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ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
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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 
 

        

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 (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ข้อ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
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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 11 11 10 10 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน 10 10 10 10 11 11 10 10 
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 
 

3.87 ระดับดี 

2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 
 

3.96 ระดับดี 

3 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 

3.51 ระดับดี 

4 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3.43 ระดับดี 
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ล าดับ โปรแกรมวิชา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

5 
บัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

3.86 ระดับดี 

6 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3.79 ระดับดี 

7 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3.51 ระดับดี 

8 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(ใช้เกณฑ ์AUNQA) 

ระดับ 3  

ภาพรวม 3.70 ระดับดี 
 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  ใน
ภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม) ได้ใช้เกณฑ์ AUNQA ในการประเมิน โดยได้ผลอยู่ในระดับ 3 คือ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การ
ปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงได้ตามตาราง 
 

สาขาวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคลฯ 

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

จัดการ
เรียนรู้ 

เฉลี่ย 

x 

การจัดการทั่วไป 4.81 4.19 4.19 4.56 4.25 - 4.40 
การจัดการทั่วไป 
(แม่สอด) 

4.85 4.25 4.20 4.56 4.35 -  4.43 

การตลาด 4.52 4.58 4.50 4.49 4.51 - 4.52 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.54 4.26 4.16 4.24 3.94 - 4.22 
การเงินและการ
ธนาคาร 

4.31 4.32 4.32 4.36 4.25 - 4.31 

การบัญชี 4.67 4.53 4.63 4.67 4.69 - 4.64 
การบัญชี (แม่สอด) 4.77 4.58 4.35 4.43 4.27 -  4.48 
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สาขาวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคลฯ 

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

จัดการ
เรียนรู้ 

เฉลี่ย 

x 

นิเทศศาสตร์ 4.10 4.13 4.30 4.40 4.05 - 4.18 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.40 4.00 4.00 4.20 4.00 4.00 4.10 
การท่องเที่ยว 
และการโรงแรม 

- - - - - - - 

รวม 40.97 38.84 38.65 39.91 38.31 4.00 200.68 
เฉลี่ย 4.55 4.32 4.29 4.43 4.26 4.00 4.36 

 
 
 

จากตารางพบว่า คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก x = 4.36  เมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชาพบว่า สาขาวิชาการบัญชีมีผลการประเมินความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด x = 4.64 และสาขาวิชาอ่ืนๆ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

การได้รางวัล 
ในปีงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ป ร ะ จ า เ ดื อนตุ ล าคม 
2562 “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้าง
ไทยให้ยั่งยืน” 

GSB ต.ค. 62 

นายจักกริช รัสม ี
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ป ร ะ จ า เ ดื อนตุ ล าคม 
2562 “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้าง
ไทยให้ยั่งยืน” 

GSB ต.ค. 62 
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ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นายณัชพล กันทา  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB Startup 
ภายใต้โจทย์ “ธุรกิจการศึกษา
ยุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน” 

GSB ต.ค. 62 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม นายสุวิทย์ 
เมษินทรีย์ จากการประกวดแผน
ธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 
ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
การเกษตร” ณ ห้องประชุมพระเพท
ราชา อาคารรัตนเทพสตรี (ช้ัน 3)  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวดัลพบุร ี

13 ก.พ. 63 

นายณัฐวุฒิ มีศรี นักศึกษา  
นางสาวนิลาวรรณ ทองค า 
นางสาวโยษิตา รอดจันทร ์
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
การผสมเครื่องดื่ม (cocktail) ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ครั้งที่ 7   

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

20-22 ก.พ. 63 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนเมษายน 2563  
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB Startup 
ภายใต้โจทย์ “Creative Idea เปลี่ยน
วิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” 

GSB เม.ย. 63 

นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนเมษายน 2563  
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB Startup 
ภาย ใต้ โ จทย์  “Creative Idea 
เปลี่ยนวิกฤติ  พลิก COVID-19 
เป็นโอกาส” 

GSB เม.ย. 63 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก      54 
 
 

 

   

ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563  
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB Startup 
ภาย ใต้ โ จทย์  “Creative Idea 
นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดย
คนไทย ก้าวไกลสู่สากล” 
 

GSB พ.ค. 63 

นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดื อนพฤษภาคม 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้ างสรรค์  Smart Start Idea by 
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์  
“Creative Idea นวัตกรรมธุรกิจ
เพื่อสุขภาพโดยคนไทย ก้าวไกลสู่
สากล” 
 

GSB พ.ค. 63 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ า เดือนมิถุนายน 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Creative Idea กลยุทธ์ธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ 
ปรับใช้ยุค New Normal” 

GSB มิ.ย. 63 

นายณัชพล กันทา  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ า เดือนมิถุนายน 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้ างสรรค์  Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้ โจทย์  
“Creative Idea กลยุทธ์ธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ 
ปรับใช้ยุค New Normal” 

GSB มิ.ย. 63 
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ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นางสาวชลิธชา พุทธศัย 
นางสาวธนัดดา อินทรรัตน ์
นางสาวธนัาวรรณ ดีวัน 
นางสาววันนิสา ข าเจริญ 
นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณศร 
โปรแกรมการจดัการทั่วไป  
 
 

ผ่านการน าเสนอสุดยอดไอเดีย
นวัตกรรม Startup Thailand 2020 
ระดับประเทศ ด้วยการน าเสนอ 
“ผลิตภัณฑ์ Platform ส าหรับการ
รับบริ การทางการแพทย์ด้ วย
บริ การเดลิ เวอรี่ ส าหรั บการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น” และได้ เข้า
แข่งขันในกิจกรรม Startup Demo 
Day 

Startup Thailand 
2020 

 

ก.ค. 63 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดื อนกรกฎาคม 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea by 
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์  
“Creative Idea การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ 
(Next Normal)” 

GSB ก.ค. 63 

นายณัชพล กันทา  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea by 
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์  
“Creative Idea การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ 
(Next Normal)” 

GSB ก.ค. 63 

นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea by 
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์  
“Creative Idea การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ 
(Next Normal)  

GSB ก.ค. 63 
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ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
 

ชนะเลิศ อันดับที่  1 ประกวด
มิสแกรนด์ล าปาง ประจ าปี 2562 

จังหวัดล าปาง  ส.ค. 63 

นางสาวกิติญาพร อินใต้  
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

รองอันดับ 2 มิสแกรนด์
ก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร  ส.ค. 63 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ า เดื อนสิ งหาคม 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea by 
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์  
“Creative Idea น าเสนอธุรกิจโดด
เด่น สุดยอดเพชรประจ าท้องถิ่น” 
 

GSB ส.ค. 63 

นายณัชพล กันทา  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ า เดือนสิ งหาคม 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Creative Idea น าเสนอธุรกิจ
โดดเด่น สุดยอดเพชรประจ า
ท้องถิ่น” 
 

GSB ส.ค. 63 

นายวชัระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดับ 1 
ระดับประเทศ จากการส่งวิดีโอ
คลิป สุดยอด Idea สร้างสรรค์ 
ระดับประเทศ โจทย์ประจ าเดือน 
ก ร ก ฎ า ค ม  2563 ใ น หั ว ข้ อ 
“Creative Idea การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ 
Next Normal” ในกิจกรรม Smart 
Start Idea by GSB Start up 
 

GSB ก.ค. 63 

นายณัชพล กันทา  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ า เดือนกันยายน 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 

GSB ก.ย. 63 
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ชื่อนักศกึษา/โปรแกรมวิชา ชื่องาน/รางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Creative Idea ทุนหนึ่ งแสน 
น าเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”  
 

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น  
โปรแกรมวิชาการตลาด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea 
WoW ประจ า เดือนกันยายน 
2563  “กิจกรรม ประกวด Idea 
สร้างสรรค์ Smart Start Idea 
by GSB Startup ภายใต้โจทย์ 
“Creative Idea ทุนหนึ่ งแสน 
น าเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”  
 

GSB ก.ย. 63 

นายณัฐวุฒิ มีศรี  
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ Flair 
Bartender Contest ภ า ย ใ ต้
แนวคิด “ล้านนาฟิวช่ัน Lanna 
Lover” ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่  
 

สมาคมโรงแรมไทย 
(ภาคเหนือ) 

ก.ย. 63 

นางสาวกิติญาพร อินใต้  
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การประกวด ธิดากล้วยไข่ ใน
งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ 
และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี 
2563 
 

จังหวัดก าแพงเพชร ก.ย. 63 

 

การมีงานท าของบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวน

แบบสอบถาม 
มีงานท า ศึกษาต่อ 

ร้อยละการ
มีงานท า 

การจัดการทั่วไป 30 28 28 - 100 
การตลาด 32 30 30 - 100 
การเงินและการธนาคาร 30 27 27 - 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 68 61 61 - 100 
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สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวน

แบบสอบถาม 
มีงานท า ศึกษาต่อ 

ร้อยละการ
มีงานท า 

การบัญชี 130 115 114 - 99.13 
นิเทศศาสตร์ 12 9 9 - 100 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 8 5 - 62.50 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5 5 2 - 40 

รวม 334 283 276 - 97.52 
 

จากตารางพบว่า คณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 314 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 283คน (ร้อยละ 84.73) มีบัณฑิตมีงานท า จ านวน 276 คน (ร้อยละ 97.52) และ
ภาพรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 97.52) ลดลง
จากปีการศึกษา 2561 (99.40) 
 

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 21 8 0 0 2 31 
ปริญญาเอก 8 7 3 0 - 18 

รวม 29 15 3 0 10 57 

จากตาราง พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 47 คน แบ่งเป็นปริญญา
เอก 18 คน ปริญญาโท จ านวน 29 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน เมื่อคิด
สัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แบ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 15 คน รอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน เมื่อคิดสัดส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 38.30 ของ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
 
 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก      59 
 
 

 

   

2. การวิจัย 

จ านวนงานวิจัย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจารย์ได้จัดท าวิจัย โดยจ านวนงานวิจัยจ าแนกตามประเภทของงานวจิัย ดังนี้ 
จ านวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทของงานวิจัย จ านวนงานวิจัย(เรื่อง) ร้อยละ 
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน 15 39.47 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ 23 60.53 

รวม 38 100.00 
  

  งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
มีผลงานด้านการวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐาน จ านวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.47 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  แสดงผลงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพ้ืนฐานของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
 

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ด าเนินการวิจัย 
   1. Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity and 
Competitiveness of Small and Medium- Sized Enterprise of 
Thailand’s Gems and Jewelry Industry 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 

   2. แนวทางการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
   3. แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ผศ.อิสรีย ์ด่อนคร้าม 

   4. รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ชัยรัตน ์บุม ี
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 
ผศ.ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท ์

   5. รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี 
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 

   6. การหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการลงทุนรับเหมาปสูนามหญ้า
และการจัดสวนหย่อม 

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 
อ.กันยา มั่นคง 

   7. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

ผศ.วรางค์ รามบุตร 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ด าเนินการวิจัย 
   8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู 

   9. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร โสมค าภา 

  10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 

  11. คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

  12. ความส าคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสม 
ทางการตลาดของนักศึกษาที่บริโภคชานมไข่มุก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 

  13. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผศ.วรางค ์รามบุตร 

  14. การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
จากงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อ.ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
อ.สุวิชญา บัวชาต ิ
นายเอนก หาลี 
นายสุรเชษฐ ขอนทอง 

  15. การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
Application ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา 

 

 

  งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ
วิทยาการจัดการ มีผลงานด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ จ านวน 23 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 60.53 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ของคณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวิจัย 

   1. รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารในเขตภาคเหนือ 

นางมะลิวัลย์ รอดก าเหนิด 
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
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ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวิจัย 
   2. ตัวแบบกลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ส าหรับวิสาหกิจชุมชน
ภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือประเทศไทย 

อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 

   3. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู 

   4. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด
ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 

   5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดก าแพงเพชร
และจังหวัดตาก 

อ.จิระ ประสพธรรม 

   6. กลยุทธ์การตลาดส าหรับการท่องเที่ยว จังหวัดก าแพงเพชร ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
   7. Cultural Capital And Local Wisdom Thai Folk Song For 
Promoting Cultural Management in Lan Line-Dok-Mai 
Community Participation, Kamphaeng Phet, Thailand 

อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 

   8. Tourism Promotion Website for Kamphaeng Phet World 
Heritage City, Thailand 

อ.ประพล จิตคติ 

   9. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์ 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขาคีรีส อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 

   10. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม 
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 

  11. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 
อ.ยุชิตา กันหามิ่ง 

  12. แนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 

  13. อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดของผู้ประกอบการ ในตลาดศูนย์การค้า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 

  14. สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก      62 
 
 

 

   

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวิจัย 
  15. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 
(ชัยนาท 80) ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ต าบลห้วยยั้ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร โสมค าภา 
 

  16. พฤติกรรมและความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน 
ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 

  17. ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกร บ้านนานอก ต าบลวังควง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร โสมค าภา 

  18. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขต 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา 

  19. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 

  20. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ประพล จิตคติ 

  21. การศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยน้ าว้า ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลทรงธรรมอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ศิริพร โสมค าภา 

  22. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด 
ชุมชนลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 

  23. การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาขาสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรมผู้สูงอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ 
อ.พัตราภรณ ์อารีเอื้อ 
อ.ประภัสสร กลีบประทุม 

 
 

ทุนและแหล่งทุน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจารย์ในคณะได้รับงบประมาณทุนวิจัย โดยจ านวน
งบประมาณทุนวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน ดังนี้ 

จ านวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แหล่งทุน จ านวนงบประมาณทุนวิจัย (บาท) ร้อยละ 
แหล่งทุนภายนอก (งบประมาณแผ่นดิน, อ่ืนๆ) 164,040 89.96 
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้)   18,300 10.04 

รวม 182,340 100.00 
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  แหล่งทุนภายนอก (งบประมาณแผ่นดิน, อ่ืนๆ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 5 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 164,040 บาท คิดเปน็ร้อยละ 89.96 ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  แสดงอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
               ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 กา รศึ กษ าภู มิ ปัญญาและการ ใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
เขาโกรกปลากั้งจังหวัดก าแพงเพชร 

1. อ.ประพัสสร บัวเผื่อน 
2. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 
3. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 
4. นางสาวกันยา มั่นคง 
5. อ.นภาลัย บุญค าเมือง 

16,010  

2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์  
2. อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์  
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ  
4. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  
5. ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู  
6. อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง  
7. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศริิ  
8. อ.ประภัสสร กลีบประทุม 

16,010  

3 การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายโดยใช้
การตลาดดิจทิัลเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์วสิาหกิจ
ชุมชน ต าบลทา่ขุนราม อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร 

1. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 16,010  

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุน
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

1. อ.วรางค์ รามบุตร 
2. ผศ ดร.ชาลี ตระกูล 
3. อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

16,010  

5 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นต าบล
ท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อสนับสนุน 
การท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร 

1.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ์ 100,000  

รวม 164,040  
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แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) จ านวน 3 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,300 บาท คิดเป็นร้อยละ  
10.04 ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5  แสดงอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบบ ารุงการศึกษา  
              ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 
1 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ศาสตร์การตลาด 3 รายวิชา โดยวิธีการ
สอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ 
การวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
3. ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง 
4. อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 
5. อ.จิระ ประสพธรรม 
6. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ 

6,100 

2 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชรเมือง
มรดกโลก 

1. อ.ประพล จิตคติ 6,100 

3 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 
6 ใบ ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 6,100 

รวม 18,300 
 
 

จ านวนอาจารย์ผู้ท าวิจัยต่ออาจารย์ท้ังหมด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัย โดยจ านวนอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย นับเป็นอาจารย์ผู้ท าวิจัยจ าแนกตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้ 
 

จ านวนและร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย จ าแนกตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

ปีงบประมาณ จ านวนอาจารย์ท่ีท าวิจัย จ านวนอาจารย์ท้ังหมด ร้อยละ 
2561 19 46 41.30 
2562 28 47 59.57 
2563 22 47 46.80 
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จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีงบประมาณ จ านวนเรื่องท่ีได้รับทุน จ านวนที่ตีพิมพ์ ร้อยละ 
2561 14 - -  
2562 24 - -  
2563 8 - -  

  

ในปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีจ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 38 เรื่อง โดยแยกตาม
ฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 24 เรื่อง แสดงในตารางที่ 6 

2. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการะดับชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ในปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 2 เรื่อง แสดงในตารางที่ 7 

3. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4 เรื่อง แสดงในตารางที่ 8 

4. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 8 เรื่อง แสดงในตารางที่ 9 

5. ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 เรื่อง แสดงในตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 6 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงาน 
               สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2563  
 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 การพัฒนาการท่องเที่ ยว

ชุมชนจากการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม
ของชุมชนเขาคีรีส อ าเภอ
พรานกระต่ าย จั งหวั ด
ก าแพงเพชร สู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8  และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 :“การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศูนย์ประ ชุมนิทรรศการนานาชาติ  
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บญุอนนท์ 0.20 

2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักบัญชี ตามความต้องการ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8  และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 : “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา

ผศ.วรางค์ รามบุตร 0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
ของผู้ประกอบการในอ าเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก 

สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศูนย์ประ ชุมนิทรรศการนานาชาติ  
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวัง
เยี่ยม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8  และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 : “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศูนย์ประ ชุมนิทรรศการนานาชาติ  
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

อ.ดร.คณุัญญา เบญจวรรณ 0.20 

4 การพั ฒนารู ปแบบการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิง
สร้ า งสรรค์ ชุ มชนนคร
ไตรตรึงษ ์จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8  และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 : “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศูนย์ประ ชุมนิทรรศการนานาชาติ  
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ ์
อ.ยุชิตา กันหามิ่ง 

0.20 

5 แนวทางการวางแผนทางการ
เงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์  บ้านโคกหม้อ 
ต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน 0.20 

6 อิทธิพลของการจัดการขยะ
มูลฝอยที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการตลาดของ
ผู้ประกอบการ ในตลาด
ศูนย์การค้า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 0.20 

7 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี
ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 

อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

8 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข
29 (ชัยนาท 80) ในเขตพื้นที ่
หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ต าบล
ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ศิริพร โสมค าภา 0.20 

9 พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
เช่ือถือสื่อสังคมออนไลน์
ของประชาชน ใน เขต
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.พัตราภรณ์ อารเีอื้อ 0.20 

10 ผลตอบแทนจากการเลี้ยง
สุกร บ้านนานอก ต าบลวัง
ควง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ศิริพร โสมค าภา 0.20 

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินของผู้สู งอายุ 
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา 0.20 

12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
คณะวิ ทยาการจั ดการ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรสัวิญญ ู 0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
13 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การออมของนั กศึ กษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ศิริพร โสมค าภา 0.20 

14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ กรรมการออมของ
นักเรี ยนช้ันมั ธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนวชิร
ปราการวิทยาคม ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 0.20 

15 ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินคา้และ
บริการผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 0.20 

16 ต้นทุนและผลตอบแทน
การปลูกส้มของเกษตรกร
สวนส้ม อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ประพล จติคต ิ 0.20 

17 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชีที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

 

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
18 ความส าคั ญของปั จจั ย

ทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วน
ประสมทางการตลาดของ
นักศึกษาที่บริ โภค ชานม
ไข่มุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก า แพง เพชร  จั งห วั ด
ก าแพงเพชร 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 0.20 

19 ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
พฤติกรรมการ เ รี ยนกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิ ชาหลักการบัญ ชีของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

ผศ.วรางค์ รามบุตร 0.20 

20 การศึกษาต้นทุนการปลูก
กล้วยน้ าว้า ในเขตพื้นที่  
ต าบลทรงธรรม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ศริิพร โสมค าภา 0.20 

21 การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด
ชุมชนลานดอกไม้ตก อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 0.20 

22 การพัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายสาขา
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ
อ.ดร.กนิษฐา ศรภีิรมย ์
อ.พัตราภรณ์ อารเีอื้อ 
อ.ประภสัสร กลีบประทุม 

0.20 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
23 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ออนไลน์ นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์จากงาน วิจัย 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8  และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 :“การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศูนย์ประ ชุมนิทรรศการนานาชาติ  
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

อ.ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันตสิันตสิม 
อ.สุวิชญา บัวชาต ิ
นายเอนก หาล ี
นายสุรเชษฐ ขอนทอง 

0.20 

24 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking Application ของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ 
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะครุ ศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 

อ.อนนัธิตรา ดอนบันเทา 0.20 

 

ตารางท่ี 7  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน    
     รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ 
     ที่ไม่อยู่ในฐาน ในปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 Tourism Promotion Website 

for Kamphaeng Phet World 
Heritage City, Thailand 

International Symposium on 
Business and Social Sciences 
Conference Proceedings  
January 8-10, 2019 
Taipei, Taiwan 
 

อ.ประพล  จิตคต ิ 0.40 

2 Cultural Capital And Local 
Wisdom Thai Folk Song 
For Promoting Cultural 
Management in Lan Line-
Dok-Mai Community 
Participation, Kamphaeng 
Phet, Thailand 

International Symposium on 
Business and Social Sciences 
Conference Proceedings 
January 8-10, 2019 
Taipei, Taiwan  

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 0.40 
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ตารางท่ี 8  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
               ที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 2 ในปีงบประมาณ 2563 
 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 การหาแนวทางในการลดต้นทุน

จากการลงทุนรับเหมาปสูนาม
หญ้าและการจดัสวนหย่อม 

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับท่ี 1 
 

ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์ 
อ.กันยา  มั่นคง 

0.60 

2 การพัฒนากลยุทธ์ การตลาด
ดิ จิทั ล เพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพด้ าน
การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 
10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 0.60 

3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพร 
ที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดก าแพงเพชร
และจังหวัดตาก 
 

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

อ.จิระ  ประสพธรรม 0.60 

4 กลยุทธ์การตลาดส าหรับการ
ท่องเที่ยว จังหวัดก าแพงเพชร 

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม 0.60 

 

ตารางท่ี 9  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
               ที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 ในปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 แนวทางการบริหารจัดการชมรม

ผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย ปีที่  14 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 
 

รศ.ดร.ปาจรยี์ ผลประเสริฐ 0.80 

2 แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาดเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
 

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.)  
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 

ผศ.อิสรีย์ ด่อนครา้ม 0.80 
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ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
3 รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับ

หลักสูตรในคณะครุศาสตร์กลุ่ม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับที่ 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บมุ ี
รศ.ดร.พิสมยั รบชนะชัย พูลสุข 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บญุอนนท์ 

0.80 

4 รูปแบบการจดัการธรุกิจสดุยอด
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารในเขตภาคเหนือ 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 
2 (เมษายน – มิถุนายน 2562) 
 

นางมะลิวลัย์ รอดก าเหนิด 
รศ.ดร.ปาจรยี์ ผลประเสริฐ 

0.80 

5 ตัวแบบกลยุทธ์การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ส าหรับวิสาหกิจชุมชน
ภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือ
ประเทศไทย 
 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 
2 (เมษายน – มิถุนายน 2562) 

อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 0.80 

6 ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้างของ
ค่ านิ ยมหลั กและกระบวนการ
ด า เนิ นงานที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3) ผศ.ดร.ปาณิสรา จรสัวิญญ ู 0.80 

7 รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

ผศ.ดร.เลเกีย เขียวด ี
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภสัสร 
รศ.ดร.พิสมยั รบชนะชัย พูลสุข 

0.80 

 

 

ตารางท่ี 10 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อนักวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
1 Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity 

and Competitiveness of Small and Medium-Sized 
Enterprise of Thailand’s Gems and Jewelry Industry 
 

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 1.00 
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 จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยท่ีอาจารย์ในคณะตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2562 
 

แหล่งตีพิมพ์ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 
ค่าน้ าหนัก .20 24 63.16 
ค่าน้ าหนัก .40 2  5.26 
ค่าน้ าหนัก .60 4 10.53 
ค่าน้ าหนัก .80 7 18.42 
ค่าน้ าหนัก 1.00 1  2.63 

รวม 24 63.16 
 

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. 2563 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้  

      1. คณะฯ มีการจัดท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน  ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการด้านการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ
โดยคณะฯ จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย ดังนี้ 
               1.1)  คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ปีละ 30,000 บาท 
               1.2)  คณะฯ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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               1.3)  คณะฯ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส่ง
บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ 
               โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่เป็นเครือข่ายจะผลัดกันเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งในปี พ.ศ.2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 : วิทยาการจัดการวิชาการ 
2020 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
       2. คณะฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและจัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

3. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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 
 

35,000  

 

 

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

1. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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3.2 โครงการบริการวิชาการชุมชนอ่ืนๆ  

ล าดับ โครงการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

40,000  

2 โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ 
คณะวิทยาการจัดการ 

100,000  

3 
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

255,000  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

500,000  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 35,000  
6 โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 35,000  
7 โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

และสังคมสู่ชุมชน 
35,000  

8 โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

35,000  

9 โครงการการแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 35,000  
10 โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 35,000  
11 โครงการการเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน 35,000  
12 โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการ 35,000  

3.3. เครือข่ายด้านการบริการวิชาการชุมชน 
 

คณะวิทยาการจัดการ มีการสร้างเครือข่ายด้านด้านการบริการวิชาการชุมชน โดยมีการลงนามความ
ร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกันในบริการชุมชน ดังนี้ 

 
 

ล าดับ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

(ชื่อเต็ม) 
สรุป

สาระส าคัญ 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า
ศักยภาพชุมชนด้าน
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

การพัฒนาอาหาร
ท้องถิ่น ยกระดับ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
อาหารท้องถิ่นของ
ต าบลท่ าขุนราม

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขุนราม 
-  ส า น ัก บ ร ิก า ร
วิชาการและจัดหา

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขุนราม 
-  ส า นั ก บ ริ ก า ร
วิชาการและจัดหา

1. พัฒนาศักยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก      76 
 
 

 

   

ล าดับ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

(ชื่อเต็ม) 
สรุป

สาระส าคัญ 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

รายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
-  คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

รายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 -  คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

3. พัฒนาศักยภาพ
ด้านอาหารท้องถิ่น 
4. พัฒนาศักยภาพ
ด้ านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ 
5. การวิจัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารและ
ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว 
6 .  พัฒนาด้ านการ
จัดการการท่องเที่ยว 

 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันจัดโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  

1. คณะวิทยาการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการ
นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต” ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยโปรแกรมวิชาฯ 
ของคณะวิทยาการได้จัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ชม 

2. คณะฯ ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนภายใต้การดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขุนราม ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 3) โครงการบริการ
วิชาการสร้างเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชน 4) โครงการการแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่อ 
งานนิเทศศาสตร์ 5) โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 6) โครงการการเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน 
7) โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการ 

3. คณะฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว จัดท าศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนด้านอาหารท้องถิ่น ต าบลท่าขุนราม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
อาหารท้องถิ่นของชุมชน และเป็นศูนย์ในการพัฒนาอาหารท้องถิ่น ยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหาร
ท้องถิ่นของต าบลท่าขุนราม โดยการน า “ลาบ”มาสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้เป็น “ไส้กรอกลาบ” ซึ่งเป็นการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการน าอาหารท้องถิ่นมาเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 
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4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณภายในและภายนอก) ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 วิทยาการลอยกระทง 16,000  
2 สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ (ท าบุญใส่

บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และท าบุญคณะ) 
10,000 

 

3 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 15,000  

4 ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 5,000  
 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 15,000  
 

งานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะไม่มีการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์

คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
 

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 การประกวดธิดากล้วยไข่  ไ ด้ รั บ ร า งวั ล
รองชนะเลิ ศ 
อันดับ 2 และ 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 4 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

งานประเพณีสารท
ไทยกล้วยไข่ ของดี
เมืองก าแพงเพชร 
ประจ าป ี2562 

30 ต.ค. 62 

2 การประกวดกระทง
ดอกไม้ – ใบตอง 
 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล
ชมเชย 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

งานราชภัฏลอย
กระทง “สายนที
ร่ วมใจ สู่สายใย
ราชภัฏลอยกระทง” 
 

18 พ.ย. 62 
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ล าดับ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

(ชื่อเต็ม) 
สรุป

สาระส าคัญ 
หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม หมายเหตุ 

3 การประกวดเทพธิดาลอย
กระทง 

 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล
ชนะเลิศ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

งานราชภัฏลอย
กระทง “สายนที
ร่ วมใจ สู่สายใย
ราชภัฏลอยกระทง” 
 

19 พ.ย. 62 

4 การประกวดเทพบุตรลอย
กระทง 
 

ไ ด้ รั บ ร า งวั ล
ชมเชย  
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

งานราชภัฏลอย
กระทง “สายนที
ร่วมใจ สูส่ายใย
ราชภัฏลอยกระทง” 
 

19 พ.ย. 62 

5 น า นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมท าบุญใส่บาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ท าบุญคณะ 

นักศึกษาได้เข้า
ร่ ว ม สื บ ส าน
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้คงอยู่
สืบไป 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

กิจกรรมท าบญุ
ใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและ
ท าบุญคณะ 

8 ม.ค. 63 

6 น านักศึกษาเข้าเรียนรู้วิถี
ชุมชน 

นักศึกษาได้
เรียนรู้อาหาร
พื้นบ้าน 3 วิถี 
ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอีสาน 
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพืน้บ้าน 
 

หมู่บ้านท่าขุน
ราม ต.ท่าขุน
ราม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

โครงการวิทยาการ
เรียนรู้สู่วิถีชุมชน 

24-25 ม.ค. 63 

7 น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
“งานถนนคนเดิน พลิดเพลิน
วัฒนธรรม” 

นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ง า น ถนนคน
เดินเพลิดเพลิน
วัฒนธรรม  
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

งานถนนคนเดิน 
เพลิดเพลิน
วัฒนธรรม 

4-5 มี.ค. 63 

8 น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไหว้คร ู

นักศึกษาได้แสดง
ความ เคารพ
เทิดทูนและฝาก

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมไหว้คร ู 6 ส.ค. 63 
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ล าดับ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

(ชื่อเต็ม) 
สรุป

สาระส าคัญ 
หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม หมายเหตุ 

ตัวเป็นลูกศิษย์
กับครูบาอาจารย์
ในสถาบัน และ
ปลูกฝังจิตส านึก 
ให้นักศึกษาได้
ต ร ะหนั กถึ ง
วัฒนธรรมไทยที่
ดีงามและให้รู้จัก
มีความอ่อนน้อม
ต่อผู้อื่น 
 

9 การประกวดมสิแกรนด์
ล าปาง 

ได้ รั บรางวั ล
ชนะเลิศ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

การประกวด
มิสแกรนด์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ก า ร ป ร ะ ก ว ด
มิสแกรนด์ล าปาง 

8 ส.ค. 63 

10 การประกวดมสิแกรนด์
ก าแพงเพชร 

ได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ 
2 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

การประกวด
มิสแกรนด์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ก า ร ป ร ะ ก ว ด
มิสแกรนด์ล าปาง 

15 ส.ค. 63 

11 การประกวดธิดากล้วยไข ่ ได้ รั บรางวั ล
ชนะเลิศอันดับ 
1 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

การประกวดธิดา
กล้วยไข่ ประจ าปี 
2563 
 

24 ก.ย. 63 

5.  การบริหารจัดการ 

5.1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
   คณะวิทยาการจัดการมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยสามารถ

แบ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น 6 ด้าน คือ 
 

5.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย แยกตามด้านต่างๆ ได้แก่ 
 

ล าดับ ชื่อระบบสารสนเทศ ข้อมูลรายละเอียดของระบบ 
ด้านการเรียนการสอน 

1 
ระบบกรอกผลการเรยีนออนไลน ์
และวิเคราะหศ์ักยภาพผู้เรยีน 

ผลการเรยีนออนไลน์ และการจัดท า มคอ. 

2 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) การเรยีนการสอน ออนไลน ์
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ล าดับ ชื่อระบบสารสนเทศ ข้อมูลรายละเอียดของระบบ 
3 พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา ใบรายชื่อนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 
4 ตรวจสอบข้อมลูตารางสอน ตรวจสอบข้อมลูตารางสอนส าหรบัอาจารยผ์ู้สอน 
5 ระบบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 จัดท า มคอ. 3 และ 5 ของแต่ละภาคเรียน 
6 MS Team ในการเรียนการสอนออนไลน ์ ช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1 ระบบปฏิทินกิจกรรม (e-Calendar) ก าหนดการจดักิจกรรม 

2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน (e-advisor) 
ระบบท่ีช่วยจัดการข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ด้านการวิจัย 
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ระบบส าหรับผู้บริหารในการพิจารณางานวิจัยในคณะ 
2 ระบบสบืค้นรายงานการวิจัย ระบบท่ีช่วยในการค้นหารายงานวจิัยต่างๆ 
3 ฐานข้อมูลนวัตกรรมและผลติภณัฑ์ ข้อมูลรายชื่อนวัตกรรมและผลติภณัฑ์ 
4 ระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะ ข้อมูลงานวิจัยของคณะ 
5 ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบส าหรับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
6 ระบบรายงานการตีพมิพ์เผยแพร ่ ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร ่

ด้านการบริการวิชาการ 

1 ระบบรายงานผลบริการวิชาการ 
ระบบส าหรับรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานบริการ
วิชาการแต่ละไตรมาส 

2 ระบบฐานข้อมลูการเป็นวิทยากร 
รวบรวมข้อมลูในความเชี่ยวชาญ และการเป็นวิทยากรทั้ง
ภายในและภายนอก 

ด้านการบริหารจัดการ 

1 
ระบบการบริหารงานบุคคล  
(e-Personal) 

ใช้ในการขออนุญาตไปราชการ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยของ
บุคลากร 

2 
ระบบจัดการหนังสือราชการและการลา  
(E-Office) 

ระบบการรับ-ส่ง หนังสือภายนอก ภายในแบบอัตโนมตัิและลด
การใช้กระดาษ (Paperless) 

3 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิราชการ ใช้ในการลงเวลาเข้า-ออกงาน ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

4 
ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Binary Documents) 

เป็นระบบสารสนเทศในการจัดเกบ็เอกสารอยา่งเป็นระบบ 

5 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
และการตัดสินใจ (KPRU MIS) 

เป็นระบบสารสนเทศท่ีจดัเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถน าข้อมูลจากส่วนกลางไป
แสดงผล ข้อมูลการต่อสญัญาจ้าง 

6 
ฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพฯ 
(CHE QA ONLINE SYSTEM ) 

บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองในระดับหลักสตูรและระดับ
คณะ 
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ล าดับ ชื่อระบบสารสนเทศ ข้อมูลรายละเอียดของระบบ 

7 ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคณุภาพ 
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานงานประกันคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั 

8 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
 (E-PAR) 

เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

9 ระบบประชุม ใช้ในการประชุมออนไลน ์
10 ระบบ PaySlip KPRU จัดท าใบเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร 

11 ระบบ E-RMS (ระบบบรหิารความเสี่ยง) 
บันทึกข้อมูล เพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

12 
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการ (E-SPR) 

บันทึกข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏิบตัิราชการของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

ด้านการเงิน 

1 
ระบบบัญชี 3 มิต ิ
(ระบบ 3D GF KPRU) 

ระบบท่ีรายงานการเบิกจา่ยงบประมาณด้านแผนงานและ
การเงิน การจัดท าซื้อจ้าง ใบยืมเงินทดลอง ตรวจเช็คยอดเงิน
คงเหลือ บันทึกโครงการงบประมาณ 

 
 

  5.1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะ ได้แก่ การพัฒนาเว็ปไซต์คณะ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพกิจกรรม 
ผลงานนักศึกษา และการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เช่น ระบบ Line Facebook หรือทาง Email เพ่ือความคล่องตัวและ
ความรวดเร็วในการสื่อสาร 
 

5.2 การพัฒนาบุคลากร 

 คณะมีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจ าปี 2561 – 2565) และมีโครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับแผน  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ      
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเชี่ยวชาญในอาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

  พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาการจัดการ 
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีคุณภาพและก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทุกระดับ 
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจ 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
2. ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

 

  เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองและความก้าวหน้าในสายงาน 
2. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

62 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส่ ง เสริ มให้
บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

1.  ร้ อยละของ
บุคลากรที่มีการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.  เสริมสร้ าง
สมรรถนะด้าน
การวิจัย 

1 .  จ านวนเงิ น
สนับสนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ 

ทุน 2 1. สนับสนุนทุนวิจัย 
2. พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย และการ
เขียนบทความ 

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 
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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 

งานการเจ้าหน้าที่ส านักงาน
อธิการบดี / ส านักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

 2. จ านวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

คน 2 1. โครงการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร 

2. การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  
 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักงานอธิการบดี 

 
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 
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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 าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
ทุกโปรแกรมวิชา/ 
ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 

61 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมใน
การท 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 
 

งานการเจ้าหน้าที่ส านักงาน
อธิการบดี / ส านักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

 2. จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

คน 2 1. โครงการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร 

2. การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  
 

งานการเจ้าหน้าที่ส านักงาน
อธิการบดี 

  

คณะวิทยาการจัดการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มีทรัพยากรมีเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ ในการมีทรัพยากรบุคลากรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์  ดังแสดงในภาพ   
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1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายวิชาการทางคณะ
ได้วางแผนในการที่ให้ได้มาซึ่งคณาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 ท่านและมีคุณสมบัติตามที่ สกอ.ก าหนด ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพิจารณาเพ่ือวางแผนและจัดอัตราก าลังร่วมกับมหาวิทยาลัย  

2) การจัดก าลังคนได้มีการสรรหาอย่างเป็นทางการตามระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหา
อย่างไม่เป็นทางการโดยคณะและสาขาวิชา 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 ในมีนโยบายให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งด้าน
สายวิชาการและสายวิชาชีพตามศาสตร์หรือภาระงานที่บุคลากรรับผิดชอบ สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาของตนเองและในส่วนของการ
พัฒนาเพ่ือให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ทางคณะได้มีโครงการที่ส่งเสริมความรู้ และการให้
ค าปรึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
และนอกจากนี้ยังใช้วิธีการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาอาจารย์ เช่น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น นอกจากนั้น ทาง
คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสายวิชาการได้รับ
งบประมาณ 5,000 บาทต่อคน สายสนับสนุนได้รับงบประมาณ 3 ,000 บาทต่อคน ในการที่จะเลือกพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ  

4) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดขอบโดยตรง ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ แต่
แก้ปัญหาโดยการเข้ารับการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยจัด หรือแหล่งที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมด้วย  

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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5) การประเมินผลปฏิบัติงานคณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคลโดยใช้ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย (A1-A4) (ปีละ 2 ครั้ง)   

6) การรักษาความสัมพันธ์ คณะได้มีการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เช่น งานปีใหม่ งานท าบุญ และการจัดของเยี่ยมส าหรับบุคลากรที่ คลอดบุตร 
ตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจ และยกย่องเชิดชูให้บุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ทั้งนี้ ในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยจะติดตามตามแผนที่วางไว้ ส่วนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใช้งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

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 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน
และสายสนับสนุน โดยคณะได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุกปี 
แล้วน าผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2563 
นั้น คณะได้ด าเนินการประเมินผลและสรุปการประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรปีการศึกษา 2562 โดยมีเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ คือ  
 

 1)  ด้านอัตราก าลัง ก าหนดให้ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการก าหนดให้
อย่างน้อยมีจ านวน 5 คน ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปีนั้น  
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 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 
 คณะฯ ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุน ดังนี้ 

1) ด้านอัตราก าลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจ าที่อยู่ปฏิบัติราชการก าหนดให้อย่างน้อย
มีจ านวน 5 คน ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2562 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 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจ านวน 2 คน คือ ผศ.อมรา ครองแก้ว และ 

ผศ.วรภรณ์  โพธิ์เงิน โปรแกรมการบัญชี ซึ่งทางคณะได้มีกระบวนการขออัตราบรรจุ การสรรหา และคัดเลือกอาจารย์
ในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ ดร.เอกวินิต พรหมรักษา ผ่านกระบวนการรับสมัคร สอบเข้า และได้รับการแต่งตั้งอาจารย์
ใหม่ทดแทนอัตราก าลังที่ว่างอยู่นั้น และได้พิจารณาเห็นควรให้ ผศ.อมรา ครองแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์
ประจ าตามสัญญาจ้าง) ต่อไป 

 ในปีการศึกษาถัดไป 2563 มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการจ านวน 1 คน คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 
โปรแกรมการบัญชี ซึ่งทางคณะได้ทีการท าบันทึกข้อความ ขอบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 อัตรา  
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  2) ด้านการพัฒนาบุคลากร  
       2.1) ผลักดันให้อาจารย์ของคณะฯ ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1  คน นั่น
คือ อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง ทั้งนี่ คณะฯ ยังมีการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยมี
อาจารย์ก าลังศึกษาต่อจ านวน 7 คน นอกจากนั้น คณะได้ส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

โปรแกรมวิชา 
อาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญา

เอกและยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีความ
ประสงค์จะศึกษาต่อ ป.เอก 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

การบัญชี 1. อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว - - 2 

การจัดการทั่วไป   1. อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม 1 - 1 

การเงินการธนาคาร 
1.  อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา 

2.  อาจารย์ศิริพร โสมค าภา 
- - 1 

นิเทศศาสตร์             1. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน - - - 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1. อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง 

2  อาจารย์ประพล จิตคติ 
- - 2 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - - - 3 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - 2 1 

การตลาด - - 1 - 

รวม 7 1 3 10 

 
 ในปีการศึกษา 2562  มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ จ านวน 1 คน คือ  
ผศ.วรางค์ รามบุตร และยังมีอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตรวจประเมินและแก้ไขจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในระดับรองศาสตราจารย์  จ านวน 1 คนและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 7 คน  
ดังรายชื่อดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ระดับ ผู้เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีท่ีน าเสนอ 

ก.พ.อ. 
รองศาสตราจารย์   

1. ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม การตลาด 2561 
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ระดับ ผู้เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีท่ีน าเสนอ 

ก.พ.อ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   1. อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง การจัดการทั่วไป 2561 

2. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิร ิ การจัดการทั่วไป 2561 

3. อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ การจัดการทั่วไป 2561 
4. อ.ศิริพร โสมค าภา การเงินและการธนาคาร 2561 

5. อ.อนุธิดา เพชรพิมูล การเงินและการธนาคาร 2561 

6. อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว การบัญชี  2561 

7. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 2561 

นอกจากนั้น ในกระบวนการก ากับติดตามของคณะฯ ได้ท าการส ารวจข้อมูลความต้องการและก ากับ

ติดตามการส่งผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายสอน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศีกษา 2562 มีผลการส ารวจดังตารางต่อไปนี้ 

โปรแกรมวิชา 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีความประสงค์จะขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

การบัญชี - - 2 - 1 - 
การจัดการทั่วไป   - 1 1 - - 1 
การเงินการธนาคาร - - - - - - 
นิเทศศาสตร์             1 1 - 1 2 - 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม - 1 - - - 2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - 2 - - - 1 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - 2 - 1 - - 
การตลาด - 1 - - - - 

รวม 1 8 3 2 3 4 
 

 ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารย์ที่ส่งผลงานวิชาการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 100 

2.2) ก าหนดให้สายสนับสนุนและสายสอนเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขา
หรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้สายสอนรายละ 5,000 บาท และสาย
สนับสนุนรายละ 3,000 บาท แคณะฯ ยังมีการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนหลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อ
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ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง (แบบออนไลน์) โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย ในหัวข้อการออกแบบงานวิจัยและเทคนิคหลักการท าวิจัยที่ถูกต้อง เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลความรับผิดชอบของผู้บริหารของคณะที่มีส่วนร่วมในการ
ให้ค าปรึกษาและคอยแนะน าให้ผลงานมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนั้น คณะฯ ยังมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น การ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การอบรมการใช้โปรแกรม MS Team ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
การอบรมระบบ E-office การเขียนขอทุนวิจัย การอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

ดังนั้น คณะฯ จึงมีผลการปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขา
หรืองานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.2.1) บุคลากรสายสอน จ านวน 47 คน ที่เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรง
สาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2.2) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน ที่เข้าเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ
ที่ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.3) ส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ โดยก าหนดให้มีจ านวน
ทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ทุน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 
จ านวน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 100  

2.4) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน/จัดการความรู้ระหว่างกันของ
บุคลากร และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ก าหนดให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร อย่างน้อย 2 กิจกรรมและมีการประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3.51 โดยในปี
การศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรของคณะฯ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรอย่างน้อย 
2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 
 

5.3 แผนพัฒนาหน่วยงาน 

     ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ ่งแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1. การประชุมคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค และจัดท า
แผนพัฒนาคณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับ
มหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน 
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ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน   

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 คิดอย่างเป็น 
      ระบบเพ่ือพบความก้าวหน้า 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 
Y: Yield     ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
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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 มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมด้วย 

      ความประทับใจ 
 

วัฒนธรรมองค์กร : 
เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

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

      3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย

พันธกิ จสั มพันธ์ คณะ
วิ ทย ากา รจั ดก ารกั บ
สังคมท้องถิ่น 

1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได ้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและ   
     นานาชาติ 
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรมีการน าผลงานวิชาการ    

      งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น 
1.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

2. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและ
มีคุณธรรม 

2. บัณฑิตมีคณุภาพ มี
คุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน  
     สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
      4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

     เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย 
3. พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการคณะให้ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล 

 
 

3. มีการบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจดัการทีด่ ี
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และ 
     นวัตกรรม 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร  
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 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ 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  2563 ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ในปีงบประมาณ 2563 คณะประชุมผู้บริหารและประธานโปรแกรม เพ่ือจัดสรร
งบประมาณท่ีได้รับโดยที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินให้แต่ละโปรแกรมตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
   2. คณะให้แต่ละโปรแกรมวิชาจัดท าร่างค าของบประมาณประจ าปี พร้อมทั้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยคณะฯ (คณบดีและรองคณบดี) จะท า
การตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมส่งไปยังกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพื่อ
อนุมัติเป็นรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  ต่อไป 
   3.  การเบิกจ่าย  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้ผู้รับผิดชอบโครงการท าการเบิกจ่ายเงิน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  และตรงตามไตรมาส 
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  โดยทางคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี รองคณบดี และประธานโปรแกรมวิชาต่างๆ ร่วมกัน
พิจารณาโครงการ และงบประมาณประจ าปี 2563 ภายใต้กรอบที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาการจัดการ โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ จ านวน 3,330,500 บาท แบ่งออกเป็น 
 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 2,556,500 บาท ประกอบด้วย 
1.1 เงินจัดสรรให้คณะฯ 784,500 บาท  จ าแนกเป็น 

- งบบริหารคณะ      จ านวน  120,000 บาท 
- (น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุการศึกษา)    จ านวน  211,100 บาท  
- งบบริหารหลักสูตร     จ านวน     40,000 บาท  
- งบพัฒนาบุคลากร     จ านวน  241,000 บาท  
- งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     จ านวน   134,400 บาท  
- งบพัฒนาสมรรถนะการวิจัย    จ านวน     38,000 บาท 

1.2 เงินงบแผ่นดิน (โครงการตามยุทธศาสตร์)   จ านวน 1,772,000 บาท 
 

2. เงินจัดสรรโดยตรง 1,035,720 บาท  ประกอบด้วย 
- บ.กศ.      จ านวน  618,120 บาท  
- กศ.บป.        จ านวน   155,880 บาท 

 

ทั้งนี้ สามารถจ าแนกเป็นโครงการ จ านวน 80 โครงการ ตามแหล่งงบประมาณและแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 

งาน / โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

1. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารศลิปวัฒนธรรมทาง
นิเทศศาสตร์เพื่อชุมชน 

5,000.00 - - 5,000.00 

2. โครงการสืบสาน สบืศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 - - 10,000.00 

3. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

- - 255,000.00 255,000.00 

4. จัดท าวารสารการจดัการและการพัฒนาท้องถิ่น - - 80,000.00 80,000.00 

5. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

- - 150,000.00 150,000.00 
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งาน / โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน 

6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็น
เลิศ 

- - 100,000.00 100,000.00 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

- - 500,000.00 500,000.00 

8. การแสดงร่วมสมยัเพื่องานนิเทศศาสตร ์ - - 35,000.00 35,000.00 

9.โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชน 

- - 35,000.00 35,000.00 

10. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน - - 35,000.00 35,000.00 

11. การเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน - - 35,000.00 35,000.00 

12. บริการวิชาการด้านการจัดการ - - 35,000.00 35,000.00 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

- - 35,000.00 35,000.00 

14. โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสรา้งภูมิ
ปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 35,000.00 35,000.00 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 15,000.00 - 1,330,000.00 1,345,000.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 

- - - - - 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

1. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน
นิเทศศาสตร ์

9,000.00 - - 9,000.00 

2. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมยัใหม่เพื่องานนิเทศ
ศาสตร ์

8,000.00 - - 8,000.00 

3. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร ์ 720 - - 720 

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
จิตอาสาส าหรับนักนิเทศศาสตร ์

7,000.00 - - 7,000.00 

5. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 

10,000.00 - - 10,000.00 
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งาน / โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน 

6. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - 30,000.00 30,000.00 

7. โครงการบริหารหลักสตูร - - 40,000.00 40,000.00 

8. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสมัพันธ์
น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

9,800.00 - - 9,800.00 

9. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ - - 35,700.00 35,700.00 

10. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรม
และมัคคุเทศก ์

20,000.00 - - 20,000.00 

11. โครงการบริหารจัดการเพื่อพฒันางานคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

- - 20,000.00 20,000.00 

12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการ
ตลาด 

8,000.00 - - 8,000.00 

13. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคณะ
วิทยาการจัดการ 

- - 7,200.00 7,200.00 

14. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

15,300.00 - - 15,300.00 

15. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

7,600.00 - - 7,600.00 

16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย์ ร่วมผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ 10,000.00 - - 10,000.00 

17. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขัน
ให้กับนักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

18,340.00 - - 18,340.00 

18. เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5,540.00 - - 5,540.00 

19. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

10,600.00 - - 10,600.00 

20. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ นักศึกษา 
กศ.บป. 

- 27,520.00 - 27,520.00 

21. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

25,520.00 - - 25,520.00 

22. พัฒนาสมรรถนะวิจยัคณะวิทยาการจัดการ - - 38,000.00 38,000.00 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก      97 
 
 

 

   

งาน / โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน 

23. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

- 18,200.00 - 18,200.00 

24. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจยัคณะ
วิทยาการจัดการ 

- - 30,000.00 30,000.00 

25. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 10,000.00 - - 10,000.00 

26. แข่งขันทักษะทางการตลาด 10,000.00 - - 10,000.00 

27. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบญัช ี 10,000.00 - - 10,000.00 

28. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด 

12,000.00 - - 12,000.00 

29. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอรส์ าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 

4,800.00 - - 4,800.00 

30. การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับการวจิัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

4,520.00 - - 4,520.00 

31. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

9,000.00 - - 9,000.00 

32. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี 22,630.00 - - 22,630.00 

33. โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานด้าน
บัญชี (Simulation) 

36,650.00 - - 36,650.00 

34. พัฒนาทักษะการเงินการธนาคารยุคการเงินดิจิทลั  
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 

8,900.00 - - 8,900.00 

35. กีฬาระหว่างคณะคณะวิทยาการจัดการ - - 50,000.00 50,000.00 

36. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 104,980.00 - - 104,980.00 

37. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน - - 15,000.00 15,000.00 

38. โครงการปฏิบตัิธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

20,000.00 - - 20,000.00 

39. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน 10,000.00 - - 10,000.00 

40. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการ
บัญช ี

7,800.00 - - 7,800.00 

41. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวทิยาการจัดการ - - 6,500.00 6,500.00 
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งาน / โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน 

42. โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

35,700.00 - - 35,700.00 

43. โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

5,900.00 - - 5,900.00 

44. ศึกษาดูงานด้านการเงินและการธนาคาร 7,900.00 - - 7,900.00 

45. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย 10,000.00 - - 10,000.00 

46. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

- 4,960.00 - 4,960.00 

47. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพีก่ารจัดการทั่วไป - 25,000.00 - 25,000.00 

48. อบรมนักการเงินมืออาชีพ 10,000.00 - - 10,000.00 

49. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการโปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป 

22,400.00 30,000.00 - 52,400.00 

50. แผนธุรกิจจ าลองการจัดการทัว่ไป 15,000.00 - - 15,000.00 

51. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม ่

20,000.00 - - 20,000.00 

52. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
สร้างภาวะผู้น า โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

20,000.00 - - 20,000.00 

53. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการจัดการทั่วไป - 7,000.00 - 7,000.00 

54. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 

- - 80,000.00 80,000.00 

55. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรยีน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

- - 42,000.00 42,000.00 

56. โครงการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกบั
การท างาน WIL 

- - 250,000.00 250,000.00 

57. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน - - 35,000.00 35,000.00 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 583,600.00 112,680.00 679,400.00 1,375,680.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม  

1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์ 9,520.00 - - 9,520.00 



 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 การปฏบิัตติามพันธกิจหลัก      99 
 
 

 

   

งาน / โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
บ.กศ. กศ.บป. แผ่นดิน 

2. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา - - 20,000.00 20,000.00 

3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 10,000.00 - - 10,000.00 

4. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ - - 241,000.00 241,000.00 

5. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 

- - 40,000.00 40,000.00 

6. บริหารส านักงาน  (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ) - - 211,100.00 211,100.00 

7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวชิาการบัญชี   43,200.00   43,200.00 

8. วิทยาการจัดการวิชาการ     35,000.00 35,000.00 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 19,520.00 43,200.00 547,100.00 609,820.00 

รวมเงินทั้งหมด 618,120.00 155,880.00 2,556,500.00 3,330,500.00 
 

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ไม่มีประสิทธิภาพตามแผนมากนัก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3 และ 4 อีกทั้งมีการ
เรียกคืนงบประมาณของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการปรับ
ลดค่าบ ารุงการศึกษาในภาคเรียน 1/2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือน าไปช่วยเหลือสถานการณ์ Covid -19  จ านวน  447,139.61 บาท 
 
งบประมาณรายได้ ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 คือ 

งบ บ.กศ.       จ านวน   66,997.00 บาท 
งบ กศ.บป.       จ านวน   39,510.00 บาท 

 

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 

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 
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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. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19 ท าให้มีการปรับลดงบประมาณ 
ส่งผลให้คณะฯ ไม่สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่วาง
ไว้ 

ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของมหาวิทยาลัย โดย
การรักษาระยะห่างและได้ปรับเปลี่ยนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเป็นรูปแบบ Online  ทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การให้บริการวิชาการ และการอบรม
สัมมนาต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสม
กับงบประมาณคงเหลือ และด าเนินการเร่งเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4  

2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการจัดท าผลงานวิจัย
และการท าผลงานทางวิชาการ 

ได้มีการจัดอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดย
เชิญทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการ
จัดท าผลงานทาง ตลอดจนมีพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษา
การท าผลงานทางวิชาการ ส าหรับด้านการวิจัย ได้
ด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย เพ่ือการ
เขียนชุดโครงการและลงพื้นท่ีเพ่ือหาโจทย์วิจัยในพื้นที่  

3. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
และนักศึกษามีน้อย  

มีการจัดตั้งงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมและประสานกับ งานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาต่างๆ และ
คณะฯ ได้มีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา ภายใต้งบประมาณท่ีหลักสูตรได้รับจัดสรรให้
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ล าดับ ประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
ในปีการศึกษานั้นๆ นอกจากนั้นส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

4. งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรในการ
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 
    - 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 

5. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือประเมินค่างาน
ต าแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญการ และ
ระดับช านาญการพิเศษน้อย และเส้นทาง
สายอาชีพยังไม่ชัดเจน (Career Path)  

ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม
ต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับประเมินค่างาน และการ
จัดท าคู่มือ ของมหาวิทยาลัย โดยการวางแผนส่งผล
งานเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ต่อไป 
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5.7 ผลงานเด่นในรอบปี 
 

 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการมีผลงานเด่น ดังต่อไปนี้ 
1. การส่งมอบ “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม” ซึ่งเป็นศูนย์ในการน า

อาหารท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมและจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในต าบลท่าขุนราม อีกทั้งเป็น
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน และเป็นการน าอาหารท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นของฝาก
ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน      

2. การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 6 วิชาเอก 
(การตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการ กาจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) เป็นพัฒนาหลักสูตรที่มีการควบรวมระหว่าง 5 หลักสูตร บูรณาการร่วมกันให้เป็นหลักสูตรเดียว โดย
ใช้บุคลากรร่วมกัน 

3. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งภายนอก 
 3.1 โครงการค่ายเรียนรู้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ จังหวัด

ก าแพงเพชร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผู้รับผิดชอบ
โครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดก าแพงเพชร 22 โรงเรียน และจ านวนนักเรียน 1,320 คน 

 3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ 
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น าโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร หรือ 
หน่วยงานสนใจจะจัดท าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อปท. หรือ รพ.สต. ฯลฯ หรือผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุม่ ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ แห่งละ 2 – 3 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 
 

 
 




